
ข้อบังคับ 

ของ 
บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน) 

หมวดที่ 1   บททั่วไป 

ข้อ  1 ข้อบังคับน้ีเรียกว่ำ ข้อบังคับของบริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน) 
ข้อ  2 ค ำว่ำ “บริษัท” ในข้อบังคับน้ีหมำยควำมถึง บรษิัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน) 
ข้อ  3  ข้อบังคับน้ี ถ้ำมไิด้กล่ำวไว้เป็นอย่ำงอื่น ให้น ำบทบัญญัติแห่งกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกดั 

และกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์มำใช้บังคับ  ในกรณีท่ีบริษัท หรือบริษัทย่อย 
ตกลงเข้ำท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรือรำยกำรเกี่ยวกับกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ของ
บริษัท หรือบริษัทย่อย  ตำมควำมหมำยท่ีก ำหนดตำมประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ท่ีใช้บังคับกับกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนหรือกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไป ซึง่
สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำร ตำมท่ี
ประกำศดังกล่ำวก ำหนดไว้ในเร่ืองน้ัน ๆ ด้วย 

หมวดที่ 2   กำรออกหุ้น 

ข้อ  4 หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสำมัญท่ีต้องใช้เงินจนเต็มมูลค่ำ หุ้นละ 1 บำท (หน่ึงบำท) และในกำรใช้เงิน
ค่ำหุ้นน้ัน ผู้ถือหุ้นจะหักหน้ีกับบริษัทหำได้ไม่ 

ข้อ  5 ใบหุ้นของบริษัทน้ีเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และต้องมีกรรมกำรอยำ่งน้อยหน่ึงคน ลงหรือพิมพ์
ลำยมือชือ่  แต่กรรมกำรอำจมอบหมำยให้นำยทะเบียนหุ้นตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์ และ
ตลำดหลักทรัพย์ ลงหรือพิมพ์ลำยมือชื่อแทนก็ได้ 
หำกบริษัทมอบหมำยให้ตลำดหลักทรัพย์เป็นนำยทะเบียนของบริษัท  วิธีปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับงำน
ทะเบียนของบริษัท ให้เป็นไปตำมท่ีนำยทะเบียนก ำหนด 

ข้อ  6 บริษัทอำจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภำพ หรือหลักทรัพย์อื่นใดตำมกฎหมำยว่ำด้วย
บริษัทมหำชนจ ำกัด และกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

ข้อ  7 บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น ภำยใน 2 เดือน  นับแต่วันท่ีนำยทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท 
หรือนับแต่วันท่ีได้รับช ำระเงินค่ำหุ้นครบถ้วน  ในกรณีท่ีบริษัทจ ำหน่ำยหุ้นท่ีเหลือ หรือจ ำหน่ำย
หุ้นท่ีออกใหม่ภำยหลังจดทะเบียนบริษัท 

ข้อ  8 ใบหุ้นฉบับใดสูญหำย ลบเลือนหรือช ำรุดในสำระส ำคัญ ผู้ถือหุ้นอำจขอให้บริษัทออกใบหุ้นให้แก่
ผู้ถือหุ้นใหม่ก็ได้ โดยเวนคืนใบหุ้นเดิม  ในกรณีใบหุ้นสูญหำย ผู้ถือหุ้นจะต้องน ำหลักฐำนกำรแจง้
ควำมต่อพนักงำนสอบสวน หรือหลักฐำนอื่นท่ีน่ำเชื่อถือมำแสดงต่อบริษัทด้วย 

บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น ภำยใน 14 วัน  นับแต่วันได้รับค ำขอ  โดยอำจเรียกเกบ็



ค่ำธรรมเนียมใบหุ้นฉบับละ 10 บำท หรือตำมอัตรำที่บริษัทจะก ำหนดขึ้น  แต่ท้ังน้ีจะต้องไม่เกิน
อัตรำตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

ข้อ  9 ห้ำมมิให้บริษัทเป็นเจ้ำของหุ้น หรือรับจ ำน ำหุ้นของบริษัทเอง ท้ังน้ี เว้นแต่กรณีดังต่อไปน้ี 

(1)  บริษัทอำจซื้อหุ้นคืนจำกผู้ถือหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  ซึ่ง
อนุมัติกำรแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนท่ีเกี่ยวกับสิทธิในกำรออกเสียงลงคะแนน และ
สิทธิในกำรรับเงินปันผล  เน่ืองจำกผู้ถือหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็นด้วยว่ำตนไม่ได้รับควำมเป็น
ธรรม 

(2) บริษัทอำจซือ้หุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรบริหำรทำงกำรเงิน  ในกรณีท่ีบริษัทมีก ำไร
สะสมและสภำพคล่องส่วนเกิน  และกำรซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหำทำง
กำรเงิน 

(3) กรณีอื่นท่ีกฎหมำยอนุญำตให้ท ำได้ 

กำรซื้อหุ้นคืนตำม (1) หรือ (2) ดังกล่ำวข้ำงต้น จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีท่ีบริษัทจะซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนช ำระแล้วให้
คณะกรรมกำรมีอ ำนำจในกำรอนุมัติกำรซือ้หุ้นคืนดังกล่ำวได้ 
ท้ังน้ี หุ้นท่ีบริษัทถือ ไม่นับเป็นองค์ประชมุในกำรประชุมผู้ถือหุ้นและไม่มีสิทธิในกำรออก
เสียงลงคะแนน และกำรรับเงินปันผล 

บริษัทจะต้องจ ำหน่ำยหุ้นท่ีบริษัทซื้อคืนตำมวรรคก่อน ภำยในเวลำที่ก ำหนดในโครงกำร
ซื้อหุ้นคืนท่ีบริษัทก ำหนด  ท้ังน้ี ในกรณีท่ีบริษทัไม่สำมำรถจ ำหน่ำยหุ้นท่ีบริษัทซื้อคืนได้
หมดภำยในเวลำที่ก ำหนด  บริษัทจะด ำเนินกำรลดทุนช ำระแล้ว โดยวิธีกำรตัดหุ้นจด
ทะเบียนส่วนท่ียังมิไดน้ ำออกจ ำหน่ำย 

กำรซื้อหุ้นคืนและกำรจ ำหน่ำยหุ้น รวมถึงกำรตัดหุ้นจดทะเบียนให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรท่ีก ำหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวกับเร่ืองดังกล่ำว 

หมวดที่ 3    กำรโอนหุ้น  
ข้อ 10 หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจ ำกัด เว้นแต่ 

(1)  กำรโอนหุ้นน้ัน ท ำให้บริษัทเสียสิทธิ และผลประโยชน์ท่ีบริษัทจะพึงได้รับตำมกฎหมำย 

(2)  กำรโอนหุ้นน้ัน เป็นเหตุให้มีคนต่ำงด้ำวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่ำร้อยละ 49 

ข้อ 11 กำรโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลำยมือชื่อของผู้
โอน กับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน 

กำรโอนหุ้น จะใช้ยันบริษัทได้ เมื่อนำยทะเบียนหุ้นของบริษัท ได้รับค ำร้องขอให้ลงทะเบียนโอน
หุ้นแล้ว  แต่จะใช้ยันบุคคลภำยนอกได้ เมื่อนำยทะเบียนหุ้นของบริษัทได้ลงทะเบียนกำรโอนหุ้น
แล้ว 



เมื่อนำยทะเบียนหุ้นของบริษัทเห็นว่ำกำรโอนหุ้นน้ันถูกต้องตำมกฎหมำย ให้นำยทะเบียนหุ้นของ
บริษัทลงทะเบียนกำรโอนหุ้น ภำยใน 14 วัน นับแต่วันได้รับค ำร้องขอ  หำกกำรโอนหุ้นไม่ถูกต้อง
สมบูรณ์ ให้นำยทะเบียนหุ้นของบริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นค ำร้องภำยใน 7 วัน 

ในกรณีผู้รับโอนหุ้น ประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อนำยทะเบียนหุ้นของบริษัท โดยท ำเป็น
หนังสือลงลำยมือชื่อของผู้รับโอนหุ้น และมีพยำน 1 คน ลงลำยมือชื่อรับรอง พรอ้มกับเวนคืนใบ
หุ้นเดิมให้แก่นำยทะเบียนหุ้นของบริษัท ในกำรนี้หำกนำยทะเบียนหุ้นของบริษัทเห็นว่ำกำรโอน
น้ันถูกต้องตำมกฎหมำย ให้นำยทะเบียนหุ้นของบริษัทลงทะเบียนกำรโอนหุ้นภำยใน 7 วัน นับแต่
วันท่ีได้รับค ำร้องขอ และออกใบหุ้นให้ใหม่ ภำยใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับค ำร้องขอ 

ข้อ 12 ในกรณีผู้ถือหุ้นของบริษัทตำย หรือล้มละลำย อันเป็นเหตุให้บุคคลใดมีสิทธิในหุ้นน้ัน  ถ้ำบุคคล
น้ันได้น ำหลักฐำนท่ีชอบด้วยกฎหมำยมำแสดงครบถ้วนแล้ว  ให้นำยทะเบียนหุ้นของบริษัท
ลงทะเบียนและออกใบหุ้นให้ใหม่ ภำยใน 1 เดือน นับแต่วันท่ีได้รับหลักฐำนครบถ้วน 

ข้อ 13 ในระหว่ำง 21 วัน กอ่นวันประชมุผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง  บริษัทจะงดรับลงทะเบียนกำรโอนหุ้นก็ได้  
โดยประกำศให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ ณ ส ำนกังำนแห่งใหญ่ และส ำนักงำนสำขำของบริษัททุก
แห่ง ไม่น้อยกว่ำ 14 วัน กอ่นวันเริ่มงดรับลงทะเบียนกำรโอนหุ้น 

ข้อ 14 ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นเป็นลูกหน้ีบริษัท บริษัทมีสิทธิ์หักบรรดำเงินปันผลและผลประโยชน์ต่ำง ๆ อัน
เกิดจำกหุ้นท้ังหมด เพื่อช ำระหน้ีให้แก่บริษัทได้ 

หมวดที่  4    คณะกรรมกำร 
ข้อ 15 ให้บริษัทมีคณะกรรมกำรของบริษัทไม่น้อยกวำ่ 5 คน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหน่ึงของ

จ ำนวนกรรมกำรท้ังหมดต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในรำชอำณำจักร 
ข้อ 16 ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ังกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปน้ี 

1. ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง 
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดตำม (1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียว 

หรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้  แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ 
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด ตำมล ำดับลงมำเป็นผู้ได้รับกำรเลือกต้ังเป็นกรรมกำร

เท่ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับกำร
เลือกต้ังในล ำดับถัดลงมำ มีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือจะพึง
เลือกต้ังในครั้งน้ัน  ให้ผู้เป็นประธำนเป็นผู้ออกเสียงชี้ขำด 

ข้อ 17 ในกำรประชุมสำมัญประจ ำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรำ ถ้ำจ ำนวน
กรรมกำรท่ีจะแบ่งให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 

กรรมกำรท่ีจะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้จับ
สลำกกันว่ำผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมกำรคนท่ีอยู่ในต ำแหน่งนำนท่ีสุดน้ันเป็นผู้



ออกจำกต ำแหน่ง 
กรรมกำรท่ีออกจำกต ำแหน่งไปน้ัน อำจได้รับเลือกต้ังใหม่ได้ 

ข้อ 18 นอกจำกกำรพ้นต ำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อ 

1. ตำย 

2. ลำออก 

3. ขำดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน
จ ำกัด พ.ศ.2535 

4. ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตำม ข้อ 21 
5. ศำลมีค ำส่ังให้ออก 

ข้อ 19 กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่ง ให้ยื่นใบลำออกต่อบริษัท กำรลำออกมีผลนับแต่วันท่ี
ใบลำออกไปถึงบริษัท 

กรรมกำรซึ่งลำออกตำมวรรคหน่ึง จะแจ้งกำรลำออกของตนให้นำยทะเบียนทรำบด้วยก็ได ้

ข้อ 20 ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำเหตุอื่น นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำร
เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ำม ตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติบริษทั
มหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 เข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไป  เว้นแต่
วำระของกรรมกำรจะเหลือน้อยกว่ำสองเดือน บุคคลซึ่งเข้ำเป็นกรรมกำรแทนดังกล่ำว จะอยู่ใน
ต ำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมกำรท่ีตนแทน 

มติของคณะกรรมกำรตำมวรรคหน่ึง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของ
จ ำนวนกรรมกำรท่ียังเหลืออยู่  

ข้อ 21 ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น อำจลงมติให้กรรมกำรคนใด ออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนผู้ถือหุ้น  ซึ่งมำประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมี
หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำกึ่งหน่ึงของจ ำนวนหุ้นท่ีถือ  โดยผู้ถือหุ้นท่ีมำประชุมและมีสิทธิออก
เสียง 

ข้อ 22 กรรมกำรจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได ้

ข้อ 23 คณะกรรมกำรของบริษัทประกอบด้วยประธำนกรรมกำร กรรมกำรผู้จัดกำร และต ำแหน่งอื่น ๆ 
ตำมท่ีคณะกรรมกำรเห็นว่ำจ ำเป็น  โดยให้คณะกรรมกำรเลือกกรรมกำรเข้ำด ำรงต ำแหน่งต่ำง ๆ 
ดังกล่ำว 

ข้อ 24 คณะกรรมกำรมีอ ำนำจแต่งต้ังกรรมกำรจ ำนวนหน่ึงเป็นคณะกรรมกำรบริหำร  ซึ่งประกอบด้วย
ประธำนกรรมกำรบริหำร  รองประธำนกรรมกำรบริหำร  และต ำแหน่งอื่น ๆ  ตำมท่ีคณะกรรมกำร
เห็นว่ำจ ำเป็น  ให้คณะกรรมกำรบริหำรมีอ ำนำจหน้ำที่บริหำร และควบคุมกิจกำรของบริษทั 
ตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำหนดหรือมอบหมำย 



ข้อ 25 ในกำรประชุมคณะกรรมกำร ต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกวำ่กึ่งหน่ึง ของจ ำนวนกรรมกำร
ท้ังหมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ  กำรวินจิฉัยชี้ขำดของท่ีประชุม ให้ถือเสียงข้ำงมำก  ถ้ำคะแนน
เสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขำด 

ข้อ 26 ประธำนกรรมกำร เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมกำร 
ถ้ำมีกรรมกำรต้ังแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมกำร ให้ประธำนกรรมกำร 
ก ำหนดวันประชุม ภำยใน 14 วัน นับแต่วันได้รับค ำร้องขอ 

ข้อ 27 ในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำร ให้ประธำนกรรมกำร หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมำย ส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 7 วันก่อนวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีจ ำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษำ
สิทธิ์หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งกำรนัดประชุมโดยวิธีอื่น และก ำหนดวันประชมุให้เร็วกว่ำน้ัน
ก็ได ้

ข้อ 28 ให้ประธำนกรรมกำร หรือกรรมกำรผู้จัดกำร หรือกรรมกำรอื่นหน่ึงคน ลงลำยมือชื่อและ
ประทับตรำส ำคัญของบริษัท กระท ำกำรแทนผูกพันบริษัท 

ข้อ 29 ให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจพจิำรณำก ำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงจ ำนวนหรือชื่อกรรมกำร ซึ่งจะ
ลงชื่อเป็นส ำคัญผูกพันบริษัท 

ข้อ 30 กรรมกำรมีสิทธิ์ได้รับค่ำตอบแทนจำกบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรำงวัล เบี้ยประชุม บ ำเหน็จ 
โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตำมข้อบังคับ หรือตำมท่ีท่ีประชมุผู้ถือหุ้นจะพิจำรณำ 
หรือท่ีประชุมคณะกรรมกำรจะพจิำรณำ ซึ่งอำจก ำหนดเป็นจ ำนวนแน่นอน หรือวำงเปน็
หลักเกณฑ์และก ำหนดไว้เป็นครำว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่ำจะมีกำรเปล่ียนแปลงก็ได้ 
และนอกจำกน้ันให้ได้รับเบี้ยเล้ียงและสวัสดิกำรต่ำง ๆ ตำมระเบียบของบริษัท 

ควำมในวรรคหน่ึง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงำนของบริษัท  ซึ่งได้รับเลือกต้ังให้เป็น
กรรมกำรของบริษัท ในอันท่ีจะได้รับค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐำนะที่เป็นพนักงำนของ
บริษัท 

ข้อ 31 กรรมกำรต้องปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และขอ้บังคับของบริษทั 
ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 32 คณะกรรมกำรของบริษัท ต้องประชมุอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครั้ง 

หมวดที่  5   กำรประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 33 กำรประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มี 2 ชนิด 

ก. กำรประชุมสำมัญประจ ำป ี ให้มีปีละครั้งภำยใน 4 เดือน นับแต่วันส้ินสุดของรอบปีบัญชี
ของบริษัท 

ข. กำรประชุมวิสำมัญ คณะกรรมกำรจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมวิสำมัญเมือ่ใด
ก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อมีผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 5 ของ



จ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้ท้ังหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่ำ 1 ใน 10 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้ท้ังหมด เข้ำชื่อกันท ำหนังสือ  ขอให้
คณะกรรมกำรเรียกประชมุผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชมุวิสำมัญเมือ่ใดก็ได้  แต่ต้องระบุเหตุผล
ในกำรท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่ำวด้วย ในกรณีเช่นน้ี
คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นภำยใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจำก
ผู้ถือหุ้น  

ข้อ 34 ในกำรเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ำมี) มำประชุมไม่น้อยกวำ่ 25 
คน หรือไม่น้อยกว่ำกึ่งหน่ึงของจ ำนวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำ 1 
ใน 3 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้ท้ังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีท่ีปรำกฏว่ำ กำรประชมุผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลำนัดไปแล้ว 1 ชั่วโมง จ ำนวนผู้ถือหุ้น 
ซึ่งมำเข้ำร่วมประชมุไม่ครบองค์ประชุมตำมท่ีก ำหนดไว้ หำกว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด
เพรำะผู้ถือหุ้นร้องขอ กำรประชุมเป็นอันระงบัไป ถ้ำกำรประชมุผู้ถือหุ้นน้ันมิใช่เป็นกำรเรียก
ประชุมเพรำะผู้ถอืหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกวำ่ 
7 วัน ก่อนวันประชุม ในกำรประชุมครั้งหลัง ไม่บงัคับว่ำจะต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ 35 มติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นน้ัน ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 

(1)  ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้น ซึ่งมำประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถ้ำมีคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึง
เป็นเสียงชี้ขำด 

(2) ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงท้ังหมดของผู้
ถือหุ้น ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน 

(ก) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัทท้ังหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคัญให้แก่บุคคลอื่น 

(ข) กำรซื้อหรือรับโอนกจิกำรของบริษัทอื่น หรือบริษทัเอกชนมำเป็นของบริษัท 

(ค) กำรท ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญำเกี่ยวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัทท้ังหมด หรือ
บำงส่วนท่ีส ำคัญ กำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษัท หรือกำรรวม
กิจกำรกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก ำไรขำดทุนกัน 

ข้อ 36 ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในท่ีประชมุ 
หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ถ้ำมีรองประธำนกรรมกำร ให้รองประธำนกรรมกำรเป็นประธำน 
ถ้ำไม่มีรองประธำนกรรมกำรหรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได ้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมเลือกผู้
ถือหุ้นคนหน่ึงเป็นประธำนในท่ีประชุม 

ข้อ 37 กิจกำรอันท่ีประชมุสำมัญประจ ำปี พึงกระท ำมีดังน้ี 

(1)  พิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำร เกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทในรอบปีท่ี



ผ่ำนมำ 
(2)  พิจำรณำอนุมัติงบดุลและบัญชีก ำไรขำดทุน 

(3)  พิจำรณำอนุมัติจัดสรรเงินก ำไร (ถ้ำมี) 
(4)  เลือกต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ 
(5)  แต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบัญชี 
(6)  กิจกำรอื่น ๆ 

หมวดที่  6   กำรบัญชี  กำรเงิน และกำรสอบบัญชี 
ข้อ 38 รอบปีบญัชีของบริษัทเร่ิมต้นในวันท่ี 1 มกรำคม และส้ินสุดลงในวันท่ี 31 ธันวำคม  ของทุกป ี

ข้อ 39  บริษัทต้องจัดให้มีกำรท ำ และเก็บรักษำบัญชี ตลอดจนกำรสอบบัญชีตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรน้ัน
และต้องจัดท ำงบดุลและบัญชีก ำไรขำดทุน อยำ่งน้อยครั้งหน่ึงในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบปี
บัญชีของบริษัท 

ข้อ 40 คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรท ำงบดุล และบญัชีก ำไรขำดทุน ณ วันส้ินสุดของรอบปีบัญชีของ
บริษัทเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในกำรประชุมสำมัญประจ ำปีเพื่อพจิำรณำอนุมัติ งบดุลและบัญชี
ก ำไรขำดทุนน้ี คณะกรรมกำรต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จ ก่อนน ำเสนอต่อท่ีประชุมผู้
ถือหุ้น 

ข้อ 41 คณะกรรมกำรต้องจัดส่งเอกสำรดังต่อไปน้ีให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสำมญัประจ ำปี 
(1)  ส ำเนำงบดุลและบัญชีก ำไรขำดทุนท่ีผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พรอ้มกับรำยงำนกำร

ตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบญัชี 
(2)  รำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำร 

ข้อ 42 ห้ำมมิให้แบ่งเงินปันผลจำกเงินประเภทอื่นนอกจำกเงินก ำไร ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขำดทุน
สะสมอยู่ ห้ำมมิให้แบ่งเงินปันผล 

เงินปันผลให้แบ่งตำมจ ำนวนหุ้น หุ้นละเท่ำ ๆ กัน 

คณะกรรมกำรอำจจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งครำว ในเมื่อเห็นว่ำ บริษัท
มีผลก ำไรสมควรพอท่ีจะท ำเช่นน้ัน  และรำยงำนให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำว
ต่อไป 

กำรจ่ำยเงินปันผล ให้กระท ำภำยใน 1 เดือน  นับแต่วันท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมกำรลง
มติแล้วแต่กรณี ท้ังน้ี ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณำค ำบอกกล่ำวกำรจ่ำยเงินปนั
ผลน้ันในหนังสือพิมพ์ด้วย 

ข้อ 43 บริษัทต้องจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึง ไว้เป็นทุนส ำรอง ไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 5 ของก ำไรสุทธิ
ประจ ำปี หักด้วยยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกวำ่ 
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 



ข้อ 44 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมกำร พนักงำน ลูกจ้ำง หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งหน้ำที่ใด ๆ ของบริษัท 

ข้อ 45 ผู้สอบบัญชีมอี ำนำจตรวจสอบบญัช ี เอกสำรและหลักฐำนอื่นใดท่ีเกี่ยวกับรำยได้ รำยจำ่ย 
ตลอดจนทรัพย์สินและหน้ีสินของบริษัท ในระหว่ำงเวลำท ำกำรของบริษัท ในกำรน้ีให้มีอ ำนำจ
สอบถำมกรรมกำร พนักงำน ลูกจ้ำง ผู้ด ำรงต ำแหน่งหน้ำที่ใด ๆ ของบริษัทและตัวแทนของบริษัท 
รวมท้ังให้ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือส่งเอกสำรหลักฐำนเกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทได้ 

ข้อ 46 ผู้สอบบัญชีมีหน้ำที่เข้ำร่วมประชุมในกำรประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้ง ท่ีมีกำรพิจำรณำงบดุล 
บัญชีก ำไรขำดทุน และปัญหำเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงกำรตรวจสอบบญัชีต่อผู้ถือหุ้น 
ให้บริษัทจัดส่งรำยงำน และเอกสำรของบริษัทท่ีผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในกำรประชุมผู้ถือหุ้นครั้งน้ัน
แก่ผู้สอบบัญชีด้วย 

หมวดที่  7   บทเพิ่มเติม 

ข้อ 47 ข้อบังคับน้ี หำกมีท่ีซึ่งจ ำเป็น หรือสมควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก็ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำ
จัดกำรเปล่ียนแปลงแก้ไขได้ตำมกฎหมำย 

ข้อ 48 ตรำของบริษัทมีจ ำนวน 2 ดวงตรำ ให้ใช้ดวงตรำใดดวงตรำหน่ึงก็ได้ ดังท่ีประทับไว้ดังน้ี 

 
                  ดวงตรำดวงที่1                                            ดวงตรำดวงที่ 2 

 
ลงลำยมือชื่อ             ลำยเซ็น             ผู้ขอจดทะเบียน 

(นำยสุวัฒน์  พงษ์ภำสุระ) 
 


