
หน้า 1 ของจ านวน 10 หน้า 
 

 

(ลงลายมือช่ือ)          - ลายเซ็น-               กรรมการ 

นายเฉลมิชัย มหากจิศิริ 

ข้อบังคับ 

ของ 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากดั (มหาชน) 

หมวดที ่1. บททัว่ไป 

 ขอ้ 1.  ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ ขอ้บงัคบัของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากคั (มหาชน) 

 ขอ้ 2.  ค าวา่ “บริษทั” ในขอ้บงัคบัน้ีหมายถึง บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั (มหาชน) 

 ขอ้ 3.  ขอ้ความอ่ืนท่ีมิไดก้ล่าวไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี ให้ถือและบงัคบัตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชน
จ ากดัและกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

หมวดที ่2. การออกหุ้น 

 ขอ้ 4.  หุ้นของบริษทัเป็นหุ้นสามญัชนิดระบุช่ือผูถื้อหุ้นมีมูลค่าหุ้นเท่ากนั และเป็นหุ้นชนิดท่ีต้อง
ช าระค่าหุน้เตม็จ านวนมูลค่าของหุน้ 

บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธ์ิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือหลักทรัพย์อ่ืนใดได้ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เสนอขายแก่ประชาชนใด้ และการเปล่ียนแปลงสภาพหุ้นกู้
แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธ์ิให้เป็นหุ้นสามญัให้กระท าใด้ทั้ งน้ีภายใต้บงัคบั
บทบญัญติัของกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 ขอ้ 5.  ใบหุน้ของบริษทัน้ีเป็นชนิดระบุช่ือผูถื้อหุน้ และตอ้งมีกรรมการอยา่งนอ้ยหน่ึงคนลงลายมือช่ือ
หรือพิมพ์ลายมือช่ือก็ได้ ทั้งน้ีกรรมการจะมอบให้นายทะเบียนหุ้นลงช่ือหรือพิมพ์ลายมือช่ือแทนก็ได้ ตาม
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ในกรณีท่ีมอบหมายให้บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นนายทะเบียนหุ้นของ
บริษทั วธีิปฏิบติัเก่ียวกบังานทะเบียนของบริษทัใหเ้ป็นไปตามท่ีนายทะเบียนหุน้ก าหนด 

 ขอ้ 6.  การออกใบหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้นจะกระท าภายใน 2 เดือน นบัจากวนัท่ีไดช้ าระค่าหุ้นจนครบเต็ม
จ านวนแลว้ กรณีจ าหน่ายหุน้ออกใหม่ภายหลงัจดทะเบียนบริษทั 
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 ขอ้ 7.  ใบหุ้นฉบบัใดสูญหาย ถูกท าลาย ลบเลือน หรือช ารุดในสาระส าคญั ผูถื้อหุ้นอาจขอให้บริษทั
ออกใบหุน้ใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยบริษทัจะออกใบหุน้ใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 

ในกรณีใบหุ้นสูญหายหรือถูกท าลาย ผูถื้อหุ้นจะตอ้งน าหลกัฐานการแจง้ความต่อพนกังานสอบสวน
และหลกัฐานอ่ืน เพื่อยนืยนัขอ้เท็จจริงท่ีจ  าเป็นตามสมควรมาแสดงต่อบริษทั กรณีใบหุน้ลบเลือนหรือช ารุดผูถื้อ
หุน้ตอ้งเวนคืนใบหุน้เดิมใหแ้ก่บริษทั 

ใบหุน้ฉบบัใดซ่ึงไดสู้ญหาย หรือลบเลือน หรือช ารุดในสาระส าคญั และใบหุน้ใหม่ไดอ้อกแทนแลว้ให้
ถือวา่ใบหุน้เก่านั้นเป็นอนัยกเลิก 

 ขอ้ 8.  บริษทัจะเป็นเจา้ของหุ้นของบริษทัฯ เองไดต้ามมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จ ากดั (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2544 

ในกรณีซ้ือหุ้นคืนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนช าระแลว้ของบริษทัฯ ให้คณะกรรมการมีอ านาจตดัสินใจ
และด าเนินการซ้ือหุ้นคืนท่ีไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนช าระแล้ว หากการซ้ือหุ้นคืนเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุน
ช าระแลว้ใหข้อความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อนด าเนินการ 

หมาดที ่3. การโอนหุ้น 

 ขอ้ 9.  หุ้นของบริษทัโอนไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ากดั เวน้แต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างดา้วถือหุ้น
อยูใ่นบริษทัเกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุน้ท่ีออกจ าหน่ายทั้งหมด 

 ขอ้ 10. การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เม่ือผูโ้อนไดส้ลกัหลงัใบหุ้น โดยระบุช่ือผูรั้บโอนและลงลายมือช่ือ
ของผูโ้อนกบัผูรั้บโอน และส่งมอบใบหุน้ใหแ้ก่ผูรั้บโอน 

การโอนหุ้นใช้ย ันบริษัทได้เ ม่ือบริษัทได้รับค าร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และใช้ย ัน
บุคคลภายนอกไดเ้ม่ือบริษทัไดล้งทะเบียนการโอนหุน้แลว้ 

เม่ือบริษทัเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกตอ้งตามกฎหมาย ให้บริษทัลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วนั
นบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าร้องขอ หากการโอนหุน้ไม่ถูกตอ้งสมบูรณ์ใหบ้ริษทัแจง้แก่ผูย้ืน่ค  าร้องภายใน 7 วนั 

เม่ือหุน้ของบริษทัไดรั้บการจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ณ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
การโอนหุน้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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 ขอ้ 11. กรณีผูรั้บโอนหุ้นประสงค์จะไดใ้บหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษทัโดยท าเป็นหนงัสือลงลายมือ
ช่ือของผูรั้บโอนหุ้น และมีพยาน 1 คนลงลายมือช่ือรับรองพร้อมกับคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษทั ให้บริษัท
ลงทะเบียนการโอนหุน้ภายใน 7 วนั และออกใบหุน้ใหใ้หม่ภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัไดรั้บค าร้องขอ 

 ขอ้ 12.  ให้บริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

 ขอ้ 13. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

 (1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึง 

 (2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้ งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือ
หลายคนเป็นกรรมการได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

 (3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า
จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบั
ถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั เกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธาน
เป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 ขอ้ 14.  ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้า
จ  านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ใด ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้จบัสลากกนั
ว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งนั้น อาจจะเลือกเขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้

 ขอ้ 15.  นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

 (1) ตาย 

 (2) ลาออก 

 (3) ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 
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 (4) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกตามขอ้ 18 

 (5) ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

 ขอ้ 16.  กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ี
ใบลาออกไปถึงบริษทั 

กรรมการซ่ึงลาออกตามวรรคหน่ึง จะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้

 ขอ้ 17.  ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้
คณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาครา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวน้แต่วาระของ
กรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่สองเดือนบุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการได ้เพียง
เท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 

มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตอ้งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวน
กรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

 ขอ้ 18.  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้
ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนั
ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 ขอ้ 19.  กรรมการจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัหรือไม่ก็ได ้

 ขอ้ 20. ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองประธาน
กรรมการก็ได ้รองประธานกรรมการมีหนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัในกิจการซ่ึงประธานกรรมการมอบหมาย 

 ขอ้ 21.  ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติั
หนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี
แต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีใด ้ใหก้รรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 
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การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก 

กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียง
เป็นเสียงช้ีขาด 

 ขอ้ 22.  ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายส่งหนงัสือ
นดัประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือ
ประโยชน์ของบริษทั จะแจง้การนดัประชุมโดยวธีิอ่ืนและก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นก็ได ้

กรรมการตั้งแต่สอง 2 คนข้ึนไป อาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีน้ีให้ประธาน
กรรมการก าหนดวนัและนดัประชุมภายใน 14 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าร้องขอ 

 ขอ้ 23. กรรมการต้องปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบริษทั
ตลอดจน มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 ขอ้ 24.  ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของ
บริษทัหรือเขา้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ  ากดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
หรือเป็นกรรมการของบริษทัเอกชนหรือบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการ
แข่งขนักบักิจการของบริษทั ไม่วา่จะท าเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์แก่ผูอ่ื้น เวน้แต่กรรมการนั้นจะไดแ้จง้
ใหผู้ถื้อหุน้ทราบขอ้เทจ็จริงในการประชุมใหญ่ก่อนท่ีตนจะไดรั้บแต่งตั้งโดยมติของท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้ 

 ขอ้ 25.  กรรมการตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้ หากมีส่วนไดเ้สียในสัญญาท่ีท ากบับริษทั หรือ
ถือหุน้หรือหุน้กูเ้พิ่มข้ึนหรือลดลงในบริษทั หรือบริษทัในเครือ 

 ขอ้ 26.  คณะกรรมการของบริษทัตอ้งประชุมอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง 

 ขอ้ 27.  การประชุมคณะกรรมการบริษทัให้จดัข้ึน ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือ
จงัหวดัใกลเ้คียง หรือ ณ ท่ีอ่ืนใคตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนด 

 ขอ้ 28. กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทั คือ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ลงลายมือช่ือ และประทบัตราส าคญัของบริษทั หรือ 

กรรมการอ่ืน 2 คน ลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของบริษทั 
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 คณะกรรมการอาจก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษทัได ้

 ขอ้ 29.  คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจและหนา้ท่ี ดงัน้ี 

 (1) แต่งตั้งและถอดถอนพนักงานของบริษทั อ านาจเช่นว่าน้ีคณะกรรมการจะมอบหมายให้
กรรมการคนใดคนหน่ึง หรือหลายคนของบริษทักระท าแทนก็ได ้

 (2) ก าหนดจ่ายเงินบ าเหน็จรางวลัแก่พนกังาน หรือลูกจา้งของบริษทัหรือบุคคลใดท่ีท ากิจการ
ใหก้บับริษทั โดยจะเป็นผูท้  าการประจ าหรือไม่ประจ าก็ได ้

 (3) ก าหนดเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

 (4) ปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ในการปฏิบติังานตามอ านาจหนา้ท่ี คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหน่ึงหรือหลาย
คน หรือบุคคลอ่ืนไปปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงแทนคณะกรรมการก็ได ้

 ขอ้ 30.  คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจดัการหน่ึงคนหรือหลายคนให้ด ารงต าแหน่งภายใน
ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการอาจก าหนดข้ึน และคณะกรรมการอาจมอบหรือก าหนดอ านาจให้แก่กรรมการ
ผูจ้ดัการตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึงเป็นอ านาจท่ีตามกฎหมายหรือตามขอ้บงัคบัน้ีมิไดก้ าหนดไวว้า่เป็น
อ านาจของผูถื้อหุน้ 

 ขอ้ 31.  คณะกรรมการมีอ านาจเลือกตั้งกรรมการจ านวนหน่ึงเป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อด าเนิน
กิจการอย่างหน่ึงอย่างใดหรือหลายอย่าง โดยจะก าหนดเง่ือนไขอย่างใดก็ใด้ กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนและบ าเหน็จตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการก าหนด แต่ทั้ งน้ีไม่กระทบกระเทือนสิทธิของ
กรรมการบริหารผูน้ั้นในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อยา่งอ่ืนตามขอ้บงัคบัน้ีในฐานะกรรมการ 

หมวดที ่5. การประชุมผู้ถือหุ้น 

 ขอ้ 32.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายในส่ีเดือนนบั
แต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ให้เรียกวา่ การประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเท่าใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมี
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หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้ งหมด จะเขา้ช่ือกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้
เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือลงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้น
ภายในส่ีสิบหา้วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ไม่จดัใหมี้การประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุน้ทั้งหลาย
ซ่ึงเขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกนัไดจ้  านวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบห้า
ว ันนับแต่ว ันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู ้ถือหุ้นท่ี
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมและ
อ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฎวา่การประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสามคร้ังใดจ านวน 
ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 35 ผูถื้อหุ้นตามวรรคสามตอ้งร่วมกนั
รับผดิชอบชดใชค้่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั 

 ขอ้ 33.  การประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัให้จดัข้ึน ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือ
จงัหวดัใกลเ้คียง หรือ ณ ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนด 

 ขอ้ 34. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจน
วา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการใน
เร่ืองดงักล่าวและจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอก
กล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 

 ขอ้ 35.  ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ย
กวา่ยี่สิบห้าคน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด แลว้แต่จ านวนใดจะนอ้ยกวา่ และตอ้งมีหุ้น
นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่ การประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึงชัว่โมงจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึง
มาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากวา่ การประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุ้นร้อง
ขอการประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นดั
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ประชุมใหม่และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจด็วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงั
น้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 ขอ้ 36.  มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

 (1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

 (2) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงขา้งมาก 

 (3) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุน้ ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอ่ืน 

 (ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

 (ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือ
บางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัหรือการรวมกิจการกบั
บุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

 ขอ้ 37.  กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 

 (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงว่าในรอบปีท่ีผ่านมากิจการ
ของบริษทัไดจ้ดัการไป 

 (2) พิจารณาและอนุมติังบดุลและงบก าไรขาดทุนของรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 

 (3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 

 (4) การเลือกตั้งกรรมการ 

 (5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชี 

 (6) กิจการอ่ืน ๆ 
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(ลงลายมือช่ือ)          - ลายเซ็น-               กรรมการ 

นายเฉลมิชัย มหากจิศิริ 

หมวดที ่6. การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี 

 ขอ้ 38.  รอบปีบญัชีของบริษทัเร่ิมตน้ในวนัท่ี 1 มกราคม และส้ินสุดลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทุกปี 

 ขอ้ 39.  บริษทัตอ้งจดัให้มีการท าและเก็บรักษาบญัชี ตลอดจนการสอบบญัชีตามกฎหมายว่าดว้ยการ
นั้น และตอ้งจดัท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน อย่างน้อยคร้ังหน่ึงในรอบ 12 เดือน อนัเป็นรอบปีบญัชีของ
บริษทั 

 ขอ้ 40. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของ
บริษทั เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในการประชุมสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน
น้ีคณะกรรมการตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 ขอ้ 41. คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีให้ผูถื้อหุ้น พร้อมกบัหนังสือนัดประชุมสามัญ
ประจ าปี 

 (1) ส าเนางบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการ
ตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี 

 (2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

 ขอ้ 42.  ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัยอดขาดทุน
สะสมอยูห่า้มมิใหแ้บ่งเงินปันผล 

เงินปันผลใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราว ในเม่ือเห็นว่าบริษทัมีผล
ก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นนั้น และรายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไปการจ่ายเงินปัน
ผลให้กระท าภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแลว้แต่กรณี ทั้งน้ีให้แจง้เป็น
หนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้ และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการง่ายเงินปันผลนั้นในหนงัสือพิมพด์ว้ย 

 ขอ้ 43.  บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารอง ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไร
สุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียน 
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 ขอ้ 44.  ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใดๆ ของบริษทั 

 ขอ้ 45. ผูส้อบบญัชีมีอ านาจตรวจสอบบญัชี เอกสารและหลักฐานอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับรายได้ รายจ่าย 
ตลอดจนทรัพย์สินและหน้ีสินของบริษทั ในระหว่างเวลาท าการของบริษทั ในการน้ีให้มีอ านาจสอบถาม
กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผูด้  ารงต าแหน่งหน้าท่ีใดๆของบริษทั และตวัแทนของบริษทั รวมทั้งให้ช้ีแจง
ขอ้เทจ็จริงหรือส่งเอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของบริษทัได ้

 ขอ้ 46.  ผูส้อบบญัชีมีหนา้ท่ีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการพิจารณางบ
ดุล บญัชีก าไรขาดทุน และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษทั เพื่อช้ีแจงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุ้น ให้บริษทั
จดัส่งรายงานและเอกสารของบริษทั ท่ีผูถื้อหุน้จะพึงไดรั้บในการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังนั้นแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 

หมวดที ่7. บทเพิม่เติม 

 ขอ้ 47.  ขอ้บงัคบัน้ีหากมีท่ีซ่ึงจ าเป็นหรือสมควรจะแกไ้ขเปล่ียนแปลง ก็ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
จดัการเปล่ียนแปลงแกไ้ขไดต้ามกฎหมาย 

 ขอ้ 48.  ตราของบริษทัใหใ้ชด้งัท่ีประทบัไวด้งัน้ี 

 

 
 

 ขอ้ 49.  ในกรณีท่ีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยตกลงเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีเก่ียวการไดม้า
หรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทั ตามความหมายท่ีก าหนดตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ท่ีใชบ้งัคบักบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน หรือการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์อง
บริษทัจดทะเบียนแลว้แต่กรณี ให้บริษทัปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีประกาศดงักล่าวก าหนดไวใ้นเร่ือง
นั้นๆ ดว้ย 


