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ขอ้บงัคบั 

ของ 
บรษิทั วโรปกรณ์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

หมวดที ่ 1  บทท ัว่ไป 
 

ขอ้  1.   ขอ้บังคับนี้เรยีกวา่  ขอ้บังคับของ  บรษิทั วโรปกรณ์ จ ำกดั (มหำชน) 
ขอ้  2.   ค าวา่  "บรษัิท"  ในขอ้บังคับนี้หมายถงึ  บรษิทั วโรปกรณ์ จ ำกดั (มหำชน) 

ขอ้  3. ขอ้ความอืน่ทีม่ไิดก้ล่าวไวใ้นขอ้บังคับนี้ ใหถ้อืและบังคับตามบทบัญญัตแิห่งกฎหมายว่าดว้ย
บรษัิทมหาชนจ ากัด ทกุประการ 

 

หมวดที ่ 2  กำรออกหุน้ 
 

 ขอ้  4.   หุน้ของบรษัิทเป็นหุน้สามัญ มมีลูคา่หุน้ละ 5 บาท (หา้บาท) 
 ขอ้  5.   ใบหุน้ของบรษัิทนี้เป็นชนิดระบุชือ่ผูถ้ือหุน้ และตอ้งมีกรรมการอย่างนอ้ยหนึ่งคนลงหรือพมิพ์

ลายมือชือ่ หรอืมอบหมายใหน้ายทะเบยีนหุน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยล์งหรอืพมิพ์

ลายมอืชือ่แทนก็ได ้
 ขอ้  6.   บรษัิทจะออกใบหุน้ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน

บรษัิท หรอืนับแตวั่นทีไ่ดร้ับช าระเงนิคา่หุน้ครบกรณีจ าหน่ายหุน้ทีอ่อกใหมภ่ายหลังจดทะเบยีนบรษัิท 
 ขอ้  7.   ใบหุน้ฉบับใดสูญหาย ลบเลือน หรือช ารุดในสาระส าคัญ โดยที่ผูถ้ือหุน้สามารถน าฉบับที่

ช ารุดมาเปลีย่นไดก็้ด ีหรอืไม่สามารถจะน าส่งโดยสญูหายก็ด ีผูถ้อืหุน้รอ้งขอฉบับใหม่แทนก็ได ้แต่ตอ้งแสดง
หลักฐานตามควรแกก่รณีพรอ้มเสยีคา่ธรรมเนียมตามอัตราทีก่ฎหมายก าหนด 

 ขอ้  8.  หา้มมใิหบ้รษัิทเป็นเจา้ของหุน้ หรอืรับจ าน าหุน้ของบรษัิทเอง 

 
หมวดที ่ 3  กำรโอนหุน้ 

 
 ขอ้ 9.   หุน้ของบรษัิทโอนไดโ้ดยไมม่ขีอ้จ ากัด เวน้แต่ 

(1) การโอนหุน้นัน้ ท าใหบ้รษัิทเสยีสทิธแิละผลประโยชน์ทีบ่รษัิทจะพงึไดร้ับตามกฎหมาย 

(2) การโอนหุน้นัน้เป็นเหตุใหม้ีคนต่างดา้วถอืหุน้อยู่ในบรษัิทเกนิกว่ารอ้ยละ 40 ของจ านวน
หุน้ทีอ่อกจ าหน่ายหรอืของบรษัิท   

ขอ้ 10.   การโอนหุน้ย่อมสมบูรณ์เมือ่ผูโ้อนไดส้ลักหลังใบหุน้ โดยระบุชือ่ผูร้ับโอนและลงลายมอืชือ่ของผู ้
โอนกับผูร้ับโอน  และสง่มอบใบหุน้ใหแ้กผู่ร้ับโอน 

การโอนหุน้ใชยั้นบรษัิทไดเ้มื่อบรษัิทไดร้ับค ารอ้งขอใหล้งทะเบียนโอนหุน้แลว้ และใชยั้น
บคุคลภายนอกไดเ้มือ่บรษัิทไดล้งทะเบยีนการโอนหุน้แลว้ 

 เมือ่บรษัิทเห็นวา่การโอนหุน้ถูกตอ้งตามกฎหมาย ใหบ้รษัิทลงทะเบยีนการโอนหุน้ภายใน 14 

วัน นับแตวั่นทีไ่ดร้ับค ารอ้งขอ  หากการโอนหุน้ไมถ่กูตอ้งสมบรูณ์ ใหบ้รษัิทแจง้แกผู่ย้ืน่ค ารอ้งภายใน 7 วัน 
เมือ่หุน้ของบรษัิทไดร้ับการจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การโอนหุน้ให ้

เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
ขอ้  11. กรณีผูร้ับโอนหุน้ประสงคจ์ะไดใ้บหุน้ใหม่ ใหร้อ้งขอต่อบรษัิทโดยท าเป็นหนังสอืลงลายมือชือ่

ของผูร้ับโอนหุน้และมพียานอย่างนอ้ย 1 คน ลงลายมือชือ่รับรองพรอ้มกับคนืใบหุน้เดมิใหแ้กบ่รษัิท ใหบ้รษัิท

ลงทะเบยีนการโอนภายใน 7 วัน  และออกใบหุน้ใหใ้หมภ่ายใน 1 เดอืน นับแตวั่นไดร้ับค ารอ้งขอ 
ขอ้  12.  ในกรณีทีผู่ถ้ือหุน้ของบรษัิทตาย หรอืลม้ละลาย อันเป็นเหตุใหบุ้คคลใดมีสทิธใินหุน้นัน้ ถา้

บุคคลนั้นไดน้ าหลักฐานที่ชอบดว้ยกฎหมายมาแสดงไดค้รบถว้นแลว้ ใหบ้รษัิทลงทะเบียนและออกใบหุน้ใหม่
ภายใน 1 เดอืน นับแตวั่นไดร้ับหลักฐานครบถว้น 

ขอ้  13.  ในระหวา่ง 21 วัน กอ่นวันประชมุผูถ้อืหุน้แต่ละครัง้ บรษัิทจะงดรับลงทะเบยีนการโอนหุน้ก็ได ้
โดยประกาศใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหนา้ ณ ส านักงานใหญ่ และส านักงานสาขาของบรษัิททกุแห่ง ไม่นอ้ยกว่า 14 

วัน กอ่นวันเริม่งดรับลงทะเบยีนการโอนหุน้ 

ขอ้  14.  บรษัิทจะมอบหมายใหต้ลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เป็นนายทะเบยีนหุน้ของบรษัิทก็ได ้
 

หมวดที ่ 4  กรรมกำร 
 

ขอ้  15. ใหบ้รษัิทมีคณะกรรมการของบรษัิทไม่นอ้ยกว่า 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึง่หนึ่งของ

จ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจักร 
ขอ้  16. ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารดังตอ่ไปนี้ 

(1) ผูถ้อืหุน้คนหนึง่มคีะแนนเสยีงเทา่กับหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง 
(2) ผูถ้ือหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสยีงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บุคคลคนเดยีว

หรอืหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้กผู่ใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไมไ่ด ้
(3) บุคคลซึง่ไดร้ับคะแนนเสยีงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผูไ้ดร้ับเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่า

จ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั ้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้ับการ

เลอืกตัง้ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสยีงเท่ากันเกนิจ านวนกรรมการที่จะพงึมีหรือจะพงึ
เลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 
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ขอ้  17. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถา้

จ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 สว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกจ านวนทีใ่กลท้ีส่ดุกับ 1 ใน 3  
กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่ 2 ภายหลังจดทะเบยีนบรษัิทนั้น ใหจ้ับ

สลากกันวา่ผูใ้ดจะออก สว่นปีหลัง ๆ ตอ่ไปใหก้รรมการทีอ่ยูใ่นต าแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระนี้อาจไดร้ับเลอืกตัง้ใหมไ่ด ้
 ขอ้  18. นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเมือ่ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 

(3) ขาดคณุสมบัต ิหรอืมลีักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย วา่ดว้ยบรษัิทมหาชน จ ากัด 

(4) ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อก 
(5) ศาลมคี าสัง่ใหอ้อก 

ขอ้  19. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ใหย้ื่นใบลาออกต่อบรษัิท การลาออกมผีลนับแต่วันที่
ใบลาออกไปถงึบรษัิท 

 กรรมการซึง่ลาออกตามวรรคหนึง่ จะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบยีนทราบดว้ยก็ได ้
ขอ้  20. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให ้

คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 68 แห่ง

พระราชบัญญัตมิหาชน จ ากัด พ.ศ.2535 เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวน้แต่
วาระของกรรมการจะเหลอืนอ้ยกวา่ 2 เดอืน บุคคลซึง่เขา้เป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในต าแหน่งกรรมการ

ไดเ้พยีงเทา่วาระทีย่ังเหลอือยูข่องกรรมการทีต่นแทน 
  มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของ

จ านวนกรรมการทีย่ังเหลอือยู ่

ขอ้  21. ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่ง กอ่นถงึคราวออกตามวาระได ้
ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นับรวมกันได ้

ไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 
ขอ้  22. กรรมการจะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิทหรอืไมก็่ได ้

ขอ้  23. ใหค้ณะกรรมการเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานกรรมการ 
  ในกรณีที่คณะกรรมการพจิารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรอง

ประธานกรรมการก็ได ้รองประธานกรรมการมหีนา้ทีต่ามขอ้บังคับในกจิการซึง่ประธานกรรมการมอบหมาย 

ขอ้  24. ในการประชมุคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชมุ หรอืไม่สามารถปฏบัิตหินา้ทีไ่ด ้ถา้มี

รองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรอืมีแต่ไม่สามารถปฏบัิติ
หนา้ทีไ่ด ้ใหก้รรมการซึง่มาประชมุเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานในทีป่ระชมุ 

  การวนิจิฉัยชีข้าดของทีป่ระชมุใหถ้อืเสยีงขา้งมาก 

  กรรมการคนหนึง่มีเสยีงหนึ่งในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึง่มีสว่นไดเ้สยีในเรือ่งใดไม่มี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ ถา้คะแนนเสยีงเท่ากันใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึง่เป็น

เสยีงชีข้าด 
 ขอ้  25. ในการเรยีกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการหรอืกรรมการผูซ้ ึง่ไดร้ับมอบหมายส่ง

หนังสอืนัดประชุมไปยังกรรมการไม่นอ้ยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรบีด่วนเพื่อรักษาสทิธิ
หรอืประโยชน์ของบรษัิทจะแจง้การนัดประชมุโดยวธิีอืน่และก าหนดวันประชมุใหเ้ร็วกว่านัน้ก็ได ้โดยสถานที่ที่

ประชุมไม่จ าเป็นตอ้งเป็นทอ้งที่อันเป็นที่ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของบรษัิท ทัง้นี้ ประธานกรรมการหรอืกรรมการผูซ้ ึง่

ไดร้ับมอบหมายก าหนดเป็นคราว ๆ ไป 
 ขอ้  26. กรรมการตอ้งปฏิบัติหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และขอ้บังคับของบริษัท 

ตลอดจนมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
 ขอ้  27. หา้มมใิหก้รรมการประกอบกจิการ  เขา้เป็นหุน้ส่วน หรือเขา้เป็นผูถ้ือหุน้ในนิตบิุคคลอื่นที่มี

สภาพอย่างเดยีวกัน และเป็นการแข่งขันกับกจิการของบรษัิท เวน้แต่จะแจง้ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบกอ่นทีจ่ะมี

มตแิตง่ตัง้ 
 ขอ้  28. กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้รษัิททราบโดยไม่ชักชา้ หากมสีว่นไดเ้สยีในสัญญาทีท่ ากับบรษัิท หรอื

ถอืหุน้ หรอืหุน้กู ้เพิม่ขึน้หรอืลดลงในบรษัิท หรอืบรษัิทในเครอื ระหวา่งรอบปีบัญช ี
 ขอ้  29. ใหค้ณะกรรมการของบรษัิทตอ้งประชมุอยา่งนอ้ย 3 เดอืน ตอ่ครัง้ 

  ใหบ้รษัิทจ่ายค่าตอบแทนแกก่รรมการอันเกีย่วเนื่องกับการปฏบัิตหินา้ทีต่ามความจ าเป็นและ
สมควร ไดแ้ก ่เงนิเดอืน เบีย้ประชมุ เบีย้เลีย้ง โบนัส 

  การจ่ายเงนิบ าเหน็จใหแ้กก่รรมการ เพือ่เป็นการตอบแทนการปฏบัิตงิาน ใหจ้่ายจากเงนิก าไร 

และใหเ้ป็นไปตามมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและใหจ่้ายในคราวเดยีวกันกับการจ่ายเงนิปันผล 
 ขอ้  30. ใหค้ณะกรรมการมอี านาจตัง้ส านักงานสาขา หรอื เลกิส านักงานสาขาของบรษัิทได ้

 ขอ้  31.  คณะหรือกรรมการบริษัท อาจมอบอ านาจใหก้รรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคนหรือ
กรรมการบรหิารใหไ้ปด าเนนิกจิการใด ๆ แทนกรรมการได ้ทัง้นี้ ภายในขอบขา่ยทีค่ณะกรรมการก าหนดไว ้

 ขอ้  32. กรรมการผูม้อี านาจผูกพันบรษัิทนัน้ ใหก้รรมการ 2 คน ลงลายมือชือ่ร่วมกัน และประทับตรา

ส าคัญของบรษัิท และใหค้ณะกรรมการมอี านาจก าหนดชือ่กรรมการผูม้อี านาจลงนามผูกพันบรษัิทได ้
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หมวดที ่ 5  กำรประชุมผูถ้อืหุน้ 

 
 ขอ้  33. คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีประชุมผูถ้ือหุน้ เป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายใน 4 เดอืน นับ

แตวั่นสิน้สดุของรอบปีบัญชขีองบรษัิท 

  การประชุมผู ถ้ือหุ น้คราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแลว้ให เ้รียกว่า การประชุมวิสามัญ 
คณะกรรมการจะ เรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามัญ เมือ่ใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร หรอืผูถ้อืหุน้รวมกัน

นับจ านวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดทั้ง้หมด  หรอืผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกว่า 25 คน ซึง่มี
หุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดทั้้งหมดจะเขา้ชื่อกันท าหนังสือขอให ้

คณะกรรมการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามัญเมื่อใดก็ไดแ้ตต่อ้งระบเุหตผุลในการทีข่อใหเ้รยีกประชมุ

ไวใ้หช้ัดเจนในหนังสอืดังกล่าวดว้ย และคณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้ภายใน 1 เดอืน นับแต่วัน
ไดร้ับหนังสอืจากผูถ้อืหุน้ 

 ขอ้  34. ในการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้ใหค้ณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสอืนัดประชมุ ระบุสถานที ่วัน เวลา 
ระเบยีบวาระการประชมุ และเรือ่งทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชมุ พรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควรโดยระบุใหช้ัดเจนว่า

เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัต ิหรอืเพื่อพจิารณาแลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการใน
เรือ่งดังกลา่ว และจัดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบไม่นอ้ยกว่า 7 วัน กอ่นวันประชมุ และโฆษณาค าบอกกลา่วนัดประชมุใน

หนังสอืพมิพต์ดิตอ่กัน 3 วัน กอ่นวันประชมุไมน่อ้ยกวา่ 3 วัน 

  สถานที่ที่จะใชเ้ป็นที่ประชุม ไม่จ าเป็นตอ้งอยู่ในทอ้งที่อันเป็นที่ตัง้ของส านักงานใหญ่ของ
บรษัิท หรอืจะเป็นจังหวัดอืน่ใดก็ไดส้ดุแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร 

 ขอ้  35. ในการประชมุผูถ้ือหุน้ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูร้ับมอบฉันทะจากผูถ้ือหุน้ (ถา้ม)ี มาประชมุไม่นอ้ย
กว่า 25 คน หรอืไม่นอ้ยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 

ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดทั้ง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

  ในกรณีทีป่รากฏวา่การประชมุผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมือ่ล่วงเวลานัดไปแลว้ถงึ 1 ชัว่โมง จ านวนผูถ้อื
หุน้ซึง่มาเขา้ร่วมประชมุไม่ครบองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไว ้หากว่าการประชมุผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีกนัดเพราะผูถ้ือหุน้

รอ้งขอ การประชมุเป็นอันระงับไป ถา้การประชมุผูถ้อืหุน้นัน้มใิชเ่ป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหนั้ด
ประชมุใหม่ และใหส้ง่หนังสอืนัดประชมุไปยังผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกว่า 7 วัน กอ่นวันประชมุ ในการประชุมครัง้หลังนี้

ไมบั่งคับวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 
 ขอ้  36. ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้อาจมอบฉันทะใหบ้คุคลอืน่ซึง่บรรลนุติภิาวะเขา้ประชมุและออก

เสยีงแทนตนในการประชุมก็ได ้หนังสือมอบฉันทะจะตอ้งลงวันที่และลายมือชือ่ของผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะและ

เป็นไปตามแบบทีน่ายทะเบยีนก าหนด 
  หนังสือมอบฉันทะนี้ จะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการ หรือผูท้ี่ประธานกรรมการก าหนด     

ณ สถานทีป่ระชมุกอ่นผูร้ับมอบฉันทะเขา้ประชมุ 
 ขอ้  37. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผูถ้ือหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่

ประชุม หรอืไม่สามารถปฏบัิตหินา้ที่ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มี

รองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏบัิตหินา้ที่ได ้ใหผู้ถ้ือหุน้ซึง่มาประชุมเลือกผูถ้ือหุน้คนหนึ่งเป็น
ประธานในทีป่ระชมุ 

  ในการออกเสยีงลงคะแนนใหผู้ถ้อืหุน้มคีะแนนเสยีงเทา่จ านวนหุน้ทีต่นถอือยู ่โดยถอืว่าหุน้หนึง่มี
หนึง่เสยีง 

  การออกเสยีงลงคะแนนใหก้ระท าโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 5 คน รอ้งขอ และที่
ประชมุลงมตใิหล้งคะแนนลับก็ใหล้งคะแนนลับ สว่นวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนลับนัน้ใหเ้ป็นไปตามทีป่ระธานใน

ทีป่ระชมุก าหนด 

 ขอ้  38. มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดังตอ่ไปนี้ 
(1) ในกรณีปกต ิใหถ้อืเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถา้มี

คะแนนเสยีงเทา่กัน ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 
(2) ในกรณีดังตอ่ไปนี้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู ้

ถอืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคัญใหแ้กบ่คุคลอืน่ 
(ข) การซือ้หรอืรับโอนกจิการของบรษัิทอืน่หรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท 

(ค) การท า  แกไ้ข  หรอืเลกิสัญญาเกีย่วกับการใหเ้ช่ากจิการของบรษัิททัง้หมด หรือ
บางส่วนที่ส าคัญ การมอบหมายใหบุ้คคลอืน่เขา้จัดการธุรกจิของบรษัิท หรือการ

รวมกจิการกับบคุคลอืน่โดยมวัีตถปุระสงคจ์ะแบง่ก าไรขาดทนุกัน 
(ง) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บังคับของบรษัิท 

(จ) การเพิม่ทนุ  การลดทนุ  การออกหุน้กู ้ การควบหรอืเลกิบรษัิท 

ขอ้  39. กจิการอันทีป่ระชมุสามัญประจ าปีพงึกระท ามดีังนี้ 
(1) พจิารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถงึผลการด าเนินงานของ

บรษัิทในรอบปีทีผ่า่นมา 
(2) พจิารณาและอนุมัตงิบดลุ 

(3) พจิารณาจัดสรรเงนิก าไร 

(4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
(5) เลอืกตัง้ผูส้อบบัญชแีละก าหนดค่าสอบบัญช ี

(6) กจิการอืน่ ๆ 
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หมวดที ่ 6  เงนิปนัผลและทุนส ำรอง 

 

 ขอ้  40. หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร  ในกรณีที่บรษัิทยังมียอด
ขาดทนุสะสมอยูห่า้มมใิหแ้บง่เงนิปันผล 

  เงนิปันผลใหแ้บง่ตามจ านวนหุน้ หุน้ละเทา่ ๆ กัน 
  คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว ในเมื่อเห็นว่า

บรษัิทมผีลก าไรสมควรพอทีจ่ะท าเชน่นัน้ และรายงานใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

  การจ่ายเงนิปันผล ใหก้ระท าภายใน 1 เดอืน นับแต่วันที่ที่ประชมุผูถ้ือหุน้ หรอืคณะกรรมการ
ลงมตแิลว้แต่กรณี  ทัง้นี้ใหแ้จง้เป็นหนังสอืไปยังผูถ้อืหุน้ และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงนิปันผลนัน้ใน

หนังสอืพมิพด์ว้ย 
 

หมวดที ่ 7  กำรบญัช ี กำรเงนิ  และกำรสอบบญัช ี
 

 ขอ้  41. บรษัิทตอ้งจัดสรรก าไรสทุธปิระจ าปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็นทุนส ารอง ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไร

สุทธปิระจ าปี หักดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 
ของทนุจดทะเบยีน 

 ขอ้  42. รอบปีบัญชขีองบรษัิท เริม่ตน้ในวันที ่1 มกราคม และสิน้สดุลงในวันที ่31 ธันวาคม ของทกุปี 
 ขอ้  43. บรษัิทตอ้งจัดใหม้กีารท าและเก็บรักษาบัญช ีตลอดจนการสอบบัญชตีามกฎหมายวา่ดว้ยการ

นัน้ และตอ้งจัดท างบดุลและบัญชกี าไรขาดทุน อย่างนอ้ยครัง้หนึ่งในรอบ 12 เดอืน  อันเป็นรอบปีบัญชขีอง

บรษัิท 
 ขอ้  44. คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารท างบดลุและบัญชกี าไรขาดทนุ ณ วันสิน้สดุของรอบปีบัญชขีอง

บรษัิท เสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในการประชมุสามัญประจ าปี เพือ่พจิารณาอนุมัตงิบดุลและบัญชกี าไรขาดทุนนี้ 
คณะกรรมการตอ้งจัดใหผู้ต้รวจสอบบัญชตีรวจสอบใหเ้สร็จกอ่นน าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

 ขอ้  45. คณะกรรมการตอ้งจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ใหผู้ถ้ือหุน้พรอ้มกับหนังสือนัดประชุมสามัญ
ประจ าปี 

(1) ส าเนางบดุลและบัญชกี าไรขาดทุนที่ผูส้อบบัญชตีรวจสอบแลว้ พรอ้มกับรายงานการ

ตรวจสอบบัญชขีองผูส้อบบัญช ี
(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

ขอ้  46.  ผูส้อบบัญชตีอ้งไมเ่ป็นกรรมการ พนักงาน ลกูจา้ง หรอืผูด้ ารงต าแหน่งหนา้ทีใ่ด ๆ ของบรษัิท 
ขอ้  47. ผูส้อบบัญชมีีอ านาจตรวจสอบบัญช ีเอกสาร และหลักฐานอืน่ใด ที่เกี่ยวกับรายได ้รายจ่าย 

ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบรษัิท ในระหว่างเวลาท าการของบรษัิท ในการนี้ใหม้ีอ านาจสอบถาม 

กรรมการ พนักงาน ลูกจา้ง ผูด้ ารงต าแหน่งหนา้ที่ใด ๆ ของบรษัิท และตัวแทนของบรษัิท รวมทัง้ใหช้ีแ้จง
ขอ้เท็จจรงิหรอืสง่เอกสาร หลักฐาน เกีย่วกับการด าเนนิกจิการของบรษัิทได ้

 ผูส้อบบัญชมีหีนา้ที่ เขา้ร่วมประชุมในการประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิททุกครัง้ ทีม่ีการพจิารณา 
งบดุล บัญชกี าไรขาดทุน และปัญหาเกีย่วกับบัญชขีองบรษัิท เพือ่ชีแ้จงผลการตรวจสอบบัญชตี่อผูถ้อืหุน้ และ

บรษัิทจัดสง่รายงานและเอกสารใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับของบรษัิท ทีผู่ถ้อืหุน้จะพงึไดใ้นการประชมุผูถ้อืหุน้ครัง้นัน้แก่
ผูส้อบบัญชดีว้ย 

 

หมวดที ่ 8  บทเพิม่เตมิ 
 

 ขอ้  48. ตราของบรษัิทใหใ้ชดั้งทีป่ระทับไวน้ี้ 
 

 

 ขอ้  49. บรษัิทอาจออกหลักทรัพยอ์ืน่ใดตามกฏหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยไ์ด ้
ขอ้  50. ในกรณีที่บรษัิทหรอืบรษัิทย่อยตกลงเขา้ท ารายการที่เกีย่วโยงกัน หรอืรายการเกี่ยวกับการ

ไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยข์องบรษัิทหรอืบรษัิทย่อยตามความหมายทีก่ าหนดตามประกาศ ตลท. ทีใ่ช ้

บังคับกับการท ารายการที่เกีย่วโยงกันของบรษัิทจดทะเบยีน หรือการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยข์อง

บรษัิทจดทะเบยีนแลว้แต่กรณี ใหบ้รษัิทปฏบัิตติามหลักเกณฑ์และวธิกีารตามที่ประกาศดังกล่าวก าหนดไวใ้น
เรือ่งนัน้ๆ ดว้ย 

 

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


