
ขอ้บงัคบั 
ของ 

บริษทั นามยง เทอร์มินลั จาํกดั (มหาชน) 
    

หมวดท่ี1 
บททัว่ไป 

ขอ้ 1. ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ ขอ้บงัคบัของ บริษทั นามยง เทอร์มินลั จาํกดั (มหาชน) 
ขอ้ 2. คาํวา่ “บริษทั”ในขอ้บงัคบัน้ีหมายถึง บริษทั นามยง เทอร์มินลั จาํกดั (มหาชน) เวน้แต่จะไดก้าํหนดไวเ้ป็นอยา่ง 
 อ่ืนในขอ้บงัคบัน้ี 
ขอ้ 3. ขอ้ความอืน่ใดท่ีมิไดก้ล่าวไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี ใหถื้อและบงัคบัตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชน  
  จาํกดั และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และรวมถึงกฎหมายอื่นท่ีมีผลใชบ้งัคบัหรือเก่ียวขอ้ง 
  กบัการดาํเนินกิจการของบริษทั 

 
หมวดท่ี2 

หุน้และผูถื้อหุน้ 
 ขอ้ 4. หุน้ของบริษทัเป็นหุน้สามญัมีมูลคา่หุน้เท่าๆ กนัและเป็นหุน้ชนิดระบุช่ือผูถื้อหุน้ 
 หุน้ทุกหุน้ของบริษทัตอ้งชาํระคา่หุน้เตม็มูลค่าหุน้ดว้ยตวัเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนนอกจากตวัเงิน ผูจ้องหุน้หรือผูซ้ื้อ 
 หุน้จะขอหกักลบลบหน้ีกบับริษทัไม่ได ้
  บริษทัมีสิทธิท่ีจะออกและเสนอขายหุน้ หุน้บุริมสิทธิ หุน้กู ้ใบสาํคญัแสดงสิทธิ หรือหลกัทรัพยอ่ื์นใดกไ็ดต้ามท่ี 
  กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยอ์นุญาต 
  ขอ้ 5.  ใบหุน้ทุกใบของบริษทัจะระบุช่ือผูถื้อหุน้ และมีลายมือช่ือกรรมการอยา่งนอ้ย 1 (หน่ึง) คน ลงหรือพิมพล์ายมือ 
   ช่ือและตราประทบัของบริษทัไว ้แตท่ั้งน้ี คณะกรรมการสามารถมอบหมายใหน้ายทะเบียนหลกัทรัพย ์ ตาม 
   กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นผูล้งหรือพมิพล์ายมือช่ือแทนก็ได ้
ขอ้ 6.   การลงลายมือช่ือในใบหุน้หรือใบหลกัทรัพยอ์ื่นใดของกรรมการหรือนายทะเบียนหลกัทรัพยด์งักล่าว กรรมการ 
   หรือนายทะเบียนหลกัทรัพยอ์าจลงลายมือช่ือดว้ยตนเอง  หรือใชเ้คร่ืองจกัร ใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือประทบั 
   โดยวิธีการอ่ืนใดตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดกไ็ด ้
    บริษทัจะตอ้งเกบ็รักษาทะเบียนผูถื้อหุน้และหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงรายการในทะเบียนผูถื้อหุน้ท่ีวา่นั้นไว ้
    ณ สาํนกังานใหญ่ของบริษทั  อยา่งไรกต็าม  บริษทัอาจจะมอบหมายใหบ้ริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศ 
    ไทย) จาํกดั เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทักไ็ดแ้ละหากบริษทัมอบหมายใหบ้ริษทัศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์
    (ประเทศไทย) จาํกดั เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทัแลว้  วธีิปฏิบติัท่ีเก่ียวกบังานทะเบียนของบริษทัให ้
    เป็นไปตามท่ีนายทะเบียนหลกัทรัพยก์าํหนด 
 ขอ้ 7.    บริษทัจะออกใบหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายในสอง (2) เดือนนบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษทั  หรือนบัแต่ 
    วนัท่ีบริษทัไดรั้บชาํระเงินคา่หุน้ครบถว้น  ในกรณีท่ีบริษทัจาํหน่ายหุน้ท่ีเหลือหรือออกจาํหน่ายหุน้ท่ีออกใหม่ 
     ภายหลงัการจดทะเบียนบริษทั 
 ขอ้ 8.   ในกรณีท่ีใบหุน้ฉบบัใดชาํรุด  หรือลบเลือนในสาระสาํคญั  ผูถื้อหุน้อาจขอใหบ้ริษทัทาํการออกใบหุน้ใหมใ่หแ้ก่ผู ้
    ถือหุน้ โดยคนืใบหุน้เดิม 
    ในกรณีท่ีใบหุน้ฉบบัใดสูญหายหรือถูกทาํลาย  ผูถื้อหุน้จะตอ้งนาํหลกัฐานการแจง้ความต่อเจา้พนกังานตาํรวจ 
     หรือหลกัฐานอืน่อนัสมควรมาแสดงต่อบริษทั 
     ในทั้งสองกรณี  บริษทัจะออกใบหุน้ใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด  โดยบริษทัอาจเรียก 
     ค่าธรรมเนียมในการออกใบหุน้ใหมแ่ทนใบหุน้เดิมจากผูถ้ือหุน้นั้น  แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินกวา่อตัราท่ีกฎหมาย 
     กาํหนดไว ้
     ใบหุน้ท่ีสูญหาย  ลบเลือน  หรือชาํรุดซ่ึงไดมี้การออกใบหุน้ใหม่แทนใหแ้ลว้  ใหถื้อวา่ใบหุน้เก่านั้นเป็นอนัยกเลิก 



 ขอ้ 9.     บริษทัจะเป็นเจา้ของหุน้หรือรับจาํนาํหุน้ของบริษทัเองไม่ได ้ ทั้งน้ีเวน้แตใ่นกรณีดงัต่อไปน้ี 
                       (1)     บริษทัอาจซ้ือหุน้คืนจากผูถ้ือหุน้ท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ยกบัมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้  ซ่ึงอนุมตัิการแกไ้ข 
                               ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบัสิทธิในการออกเสียงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล 
                               เน่ืองจากผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียงไม่เห็นวา่ตนไม่ไดรั้บความเป็นธรรม 
                       (2)     บริษทัอาจซ้ือหุน้คืนเพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารทางการเงิน  ในกรณีท่ีบริษทัมีกาํไรสะสมและ 
             สภาพคล่องส่วนเกิน  และการซ้ือหุน้คืนนั้นไม่เป็นเหตใุหบ้ริษทัประสบปัญหาทางการเงิน 
           ทั้งน้ี  หุน้ท่ีบริษทัถืออยูน่ั้นจะไม่นบัเป็นองคป์ระชุมในการประชุมผูถื้อหุน้  รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียง 
           ลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล 
           บริษทัจะตอ้งจาํหน่ายหุน้ท่ีซ้ือคืนตามวรรคก่อน  ภายในเวลาท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง  ในกรณีท่ีบริษทัไม่ 
           จาํหน่ายหรือจาํหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด  บริษทัจะดาํเนินการลดทุนท่ีชาํระแลว้  โดยวธีิตดัหุน้จด 
            ทะเบียนส่วนท่ีจาํหน่ายไม่ได ้
            การซ้ือหุน้คนื  การจาํหน่ายหุน้  และการตดัหุน้จดทะเบียน  ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ 
            ท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 
 ขอ้ 10.          เม่ือบริษทัมีสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   ในการซ้ือหุน้ของบริษทัคืน  ตอ้ง 
         ไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้  ยกเวน้การซ้ือหุน้ดงักลา่วมีจาํนวนไม่เกินกวา่ร้อยละสิบ (10)  ของทุน 
         ชาํระแลว้  ใหเ้ป็นอาํนาจของคณะกรรมการของบริษทัในการอนุมตัิการซ้ือหุน้คืนดงักลา่ว 

 
หมวดท่ี3 
การโอนหุน้ 

 ขอ้ 11.       หุน้ของบริษทัยอ่มโอนกนัไดอ้ยา่งเสรีโดยไม่มีจาํกดั  และหุน้ท่ีถือโดยคนตา่งดา้วในขณะใดขณะหน่ึงตอ้งมี 
       จาํนวนรวมกนัไม่เกินกวา่ร้อยละส่ีสิบเกา้ (49)  ของจาํนวนหุน้ท่ีไดอ้อกจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทั  การโอน 
       หุน้รายใดท่ีจะทาํใหอ้ตัราส่วนการถือหุน้ของคนตา่งดา้วของบริษทัเกินอตัราส่วนขา้งตน้  บริษทัมีสิทธิปฏิเสธการ 
       โอนหุน้บริษทัรายนั้นได ้
 ขอ้ 12.       การโอนหุน้ยอ่มมีผลสมบูรณ์เม่ือผูโ้อนไดส้ลกัหลงัใบหุน้โดยระบุช่ือผูรั้บโอน  และลงลายมือช่ือของผูโ้อน  ผูรั้บ 
       โอน  และทาํการส่งมอบใบหุน้ดงักลา่วใหแ้ก่ผูรั้บโอน 
       การโอนหุน้จะใชย้นับริษทัไดเ้ม่ือบริษทัไดรั้บคาํร้องขอใหล้งทะเบียนการโอนหุน้แลว้  แตจ่ะใชย้นั 
       บุคคลภายนอกไดเ้ม่ือบริษทัไดล้งทะเบียนการโอนหุน้ดงักลา่วไวใ้นสมุดทะเบียนหุน้แลว้เท่านั้น 
       เม่ือบริษทัพิจารณาแลว้วา่การโอนหุน้นั้นถูกตอ้งตามกฎหมาย  ใหบ้ริษทัลงทะเบียนการโอนหุน้ดงักล่าวภายใน 
       สิบส่ี (14) วนั  นบัแตว่นัท่ีไดรั้บคาํร้องขอ หรือหากบริษทัเห็นวา่การโอนหุน้นั้นไม่ถูกตอ้งสมบูรณ์  ใหบ้ริษทัแจง้ 
       แก่ผูย้ืน่คาํร้องขอทราบภายในเจด็ (7) วนั  นบัแตว่นัท่ีไดรั้บคาํร้องขอ 
       หากหุน้ของบริษทัไดรั้บการจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้  ให ้
       การโอนหุน้เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 ขอ้ 13.       กรณีท่ีผูรั้บโอนหุน้มีความประสงคจ์ะไดใ้บหุน้ใหม่  ใหท้าํคาํร้องขอต่อบริษทัโดยทาํเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือ 
       ของผูรั้บโอนหุน้  และมีพยานอยา่งนอ้ยหน่ึง (1) คน  ลงลายมือช่ือรับรองลายมือช่ือนั้นพร้อมกบัเวนคืนใบหุน้เดิม 
        หรือหลกัฐานอ่ืนใหแ้ก่บริษทั  ในการน้ี  หากบริษทัเห็นวา่การโอนหุน้นั้นถูกตอ้งตามกฎหมายแลว้  ใหบ้ริษทั 
        ลงทะเบียนการโอนหุน้ดงักลา่วภายในเจด็ (7) วนั  นบัแตว่นัไดรั้บคาํร้องขอ  และออกใบหุน้ใหใ้หม่ภายในหน่ึง 

(1) เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บคาํร้องขอนั้น 
 

หมวดที4 
การออกหลกัทรัพย ์การเสนอขาย และการโอนหลกัทรัพย ์

 ขอ้ 14.       การออกหลกัทรัพย ์ การเสนอขาย  และการโอนหลกัทรัพยต์อ่ประชาชนหรือบคุคลใดๆ  ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ 
       ดว้ยบริษทัมหาชน จาํกดั  และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์



       การโอนหลกัทรัพยอ่ื์นตามท่ีไดจ้ดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนไวใ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
       หรือตลาดรองอ่ืนนอกเหนือจากหุน้สามญั  ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
       คาํวา่ “หลกัทรัพย”์  ใหห้มายถึงหลกัทรัพยต์ามนิยามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด 
       หลกัทรัพย ์

 
หมวดท่ี 5 

คณะกรรมการ 
 ขอ้ 15.       ใหบ้ริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัเพือ่ดาํเนินกิจการของบริษทั  ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ยหา้ (5) คน โดย 
        กรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมดจะตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย 
        กรรมการบริษทัจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัหรือไม่กไ็ด ้
 ขอ้ 16.       ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการบริษทัตามหลกัเกณฑ ์ และวธีิการดงัต่อไปน้ี 

(1)   ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึง (1) หุน้ต่อหน่ึง (1) เสืยง 
(2)   ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น 

   กรรมการกไ็ด ้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไม่ได ้ 
(3)   บุคคลท่ีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเทา่จาํนวนกรรมการ                                           

ท่ีจะพึ่งมีหรือจะเลือกตั้งในคร้ังนั้น  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนน                                              
เสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี ใหป้ระธานท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 ขอ้ 17.       ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวน 
        กรรมการในขณะนั้น  ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบั 
        ส่วนหน่ึงในสาม (1/3)  
        กรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่ง  อาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มารับตาํแหน่งอีกได ้
        กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น  ใหจ้บัสลากกนั ส่วนปี 
        หลงัๆ  ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 
 ขอ้ 18.       นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระแลว้  กรรมการจะพนัจากตาํแหน่งเม่ือ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชน จาํกดั และกฎหมายวา่ดว้ย                               

หลกัทรัพยแ์ละตลาด 
       (4)    ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกตามขอ้ 20 
       (5)   ศาลมีคาํสัง่ใหอ้อก 

 ขอ้ 19.       กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งใหย้ืน่ใบลาออกต่อบริษทั  โดยการลาออกนั้นจะมีผลนบัแต่วนัท่ี 
       ใบลาออกไปถึงบริษทั 
        กรรมการซ่ึงลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจง้การลาออกของคนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยกไ็ด ้
 ขอ้ 20.       ท่ีประชุมผูถ้ือหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่ 
       นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4)  ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 
       ก่ึงหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีถือ โดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 ขอ้ 21.      ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  ใหค้ณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมี 
       คุณสมบติั  และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดัและกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ 
       ตลาดหลกัทรัพย ์ เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป  เวน้แต่วาระของกรรมการผูน้ั้น 
       จะเหลือนอ้ยกวา่สอง (2)  เดือน โดยบุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักลา่วจะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่า 
       วาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนเขา้มาแทน 
       มติของคณะกรรมการตามความวรรคแรกจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของ 



       จาํนวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่
 ขอ้ 22.      กรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั  เบ้ียประกนั  บาํเหน็จ  โบนสั 
       หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน  ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ย 
       กวา่สองในสาม (2/3) ของจาํนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม โดยอาจกาํหนดคา่ตอบแทน 
       กรรมการเป็นจาํนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ  และจะกาํหนดไวเ้ป็นคราวๆ  หรือใหมี้ผลตลอดไป 
       จนกวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืนก็ได ้ นอกจากน้ี  กรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บเบ้ียเล้ียง 
       และสวสัดิการต่างๆ  ตามระเบียบของบริษทั 
       ขอ้ความในวรรคหน่ึงจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งมาจากพนกังานหรือ 
       ลกูจา้งของบริษทัในอนัท่ีจะไดรั้บคา่ตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจา้งของบริษทั 
  ขอ้ 23.       ใหค้ณะกรรมการเลือกกระบวนการหน่ึงคนเป็นประธานกรรมการ 
        ในกรณีท่ีคณะกรรมการพจิารณาเห็นสมควร  จะเลือกกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก ็
        ได ้รองประธานกรรมการมีหนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัในกิจการซ่ึงประธานกรรมการมอบหมาย 
 ขอ้ 24.        ในการประชุมคณะกรรมการ  ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง (1/2)  ของจาํนวนกรรมการ 
        ทั้งหมดจึงจะครบองคป์ระชุม และใหป้ระธานกรรมการทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ 
        ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ ในกรณีท่ีมีรองประธานกรรมการ 
        อยูใ่หร้องประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม  แต่ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแตไ่ม่อยูใ่นท่ีประชุม 
        นั้นหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ใหก้รรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานที่ประชุม 
        การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการใหถ้อืเสียงขา้งมาก  กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึง (1) เสียงในการ 
        ลงคะแนน  เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น และถา้ 
        คะแนนเสียงเท่ากนั  ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเพ่ือเป็นเสียงช้ีขาด 
 ขอ้ 25.     ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ  ใหป้ระธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชุม 
     ไปยงักรรมการไม่นอ้ยกวา่เจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม  เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นรีบด่วนเพือ่รักษาสิทธิและประโยชน์ 
     ของบริษทั  จะแจง้การนดัประชุมโดยวธีิอ่ืน  และกาํหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นกไ็ด ้
 ขอ้ 26.     ในการดาํเนินกิจการบริษทั  กรรมการตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของ 
      บริษทั  ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถ้ือหุน้ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั 
      และเพือ่ผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ 
 ขอ้ 27.     หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั  และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัหรือเขา้เป็น 
     หุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั  หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จาํกดัความรับผดิในหา้งหุน้ส่วนจาํกดั  หรือเป็นกรรมการของ 
     บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดัอ่ืนใดท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั  และเป็นการแข่งขนักบั 
      กิจการของบริษทั ไม่วา่เขา้ทาํเพื่อประโยชน์ตนเอง หรือประโยชน์ผูอ่ื้น  เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมผูถ้ือหุน้ 
      ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้งกรรมการผูน้ั้น 
 ขอ้ 28.      กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้  ในกรณีท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้ม 
      ในสญัญาใดท่ีบริษทัทาํข้ึน  หรือในกรณีท่ีจาํนวนหุน้หรือหุน้กูข้องบริษทัหรือบริษทัในเครือท่ีกรรมการ 
       ถืออยูมี่จาํนวนท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลง 
 ขอ้ 29.      คณะกรรมการจะตอ้งประชุมกนัอยา่งนอ้ยสาม (3) เดือนต่อคร้ัง ณ จงัหวดัอนัเป็นท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ของบริษทั 
      หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือ ณ สถานท่ีอ่ืนใด  โดยการกาํหนดวนั เวลา และสถานท่ี เป็นไปตามดุลยพินิจของ 
      ประธานกรรมการ 
 ขอ้ 30.     กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั  และประทบัตราสาํคญัของ 
     บริษทั 
     คณะกรรมการมีอาํนาจพิจารณากาํหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการซ่ึงมีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทัได ้

 
หมวดท่ี 6 



การประชุมผูถื้อหุน้ 
 ขอ้ 31.     คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายในส่ี (4) เดือน  นบัแต่วนัส้ินสุด 
      ของรอบปีบญัชีของบริษทั 
      การประชุมผูถื้อหุน้คราวอืน่นอกจากวรรคหน่ึง  ใหเ้รียกวา่การประชุมวสิามญั  โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู ้
      ถือหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 
      ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ (1/5) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด  หรือผูถื้อหุน้ 
      จาํนวนไม่นอ้ยวา่ยีสิ่บหา้ (25) คน  ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบ (1/10) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่าย 
      ไดท้ั้งหมดจะเขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดกไ็ด ้ 
      แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักลา่วดว้ย  ในกรณีเช่นน้ี  คณะกรรมการ 
      ตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในหน่ึง (1) เดือน  นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือนั้นจากผูถื้อหุน้ดงักลา่ว 
 ขอ้ 32.      ในการเรียกประชุมผูถ้ือหุน้  ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชุมโดยระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ 
      วาระการประชุม  และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเร่ือง 
      ท่ีจะเสนอเพื่อทราบ  เพื่ออนุมติั  หรือเพื่อพิจารณา แลว้แตก่รณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ือง 
      ดงักล่าว  และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกวา่เจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม  ทั้งน้ีใหล้งโฆษณาคาํ 
      บอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพมิพก่์อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนั  เป็นนเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 
      สาม (3) วนั 
      ทั้งน้ี  สถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมจะอยูใ่นจงัหวดัอนัเป็นท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ของบริษทั  หรือท่ีอ่ืนใดตามท่ี 
      คณะกรรมการจะกาํหนดกไ็ด ้
 ขอ้ 33.      ในการประชุมผูถื้อหุน้  ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี)  มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บหา้ (25) 
      คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) 
      ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 
      ในกรณีท่ีปรากฎวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด  เม่ือลว่งเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาเขา้ 
       ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไวใ้นวรรคหน่ึง  หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผู ้
       ถือหุน้ร้องขอ  ใหก้ารประชุมเป็นอนัระงบัไป  ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ 
       ร้องขอ  ใหน้ดัประชุมใหม่ และในกรณีน้ีใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจด็ (7) วนั  ก่อนวนั 
        ประชุม  ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 
 ขอ้ 34.       ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้  ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่ 
        สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม  ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี 
        แต่ไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีไดใ้หท่ี้ประชุมเลือกตั้งผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมคนใดคนหน่ึงมาเป็น 
        ประธานในท่ีประชุมดงักล่าว 
 ขอ้ 35.       ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้  ใหถื้อวา่หุน้หน่ึงมีเสียงหน่ึง และผูถ้ือหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็น 
        พเิศษในเร่ืองใด  ผูถื้อหุน้คนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ 
        และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ  ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ถา้มีคะแนน 
            เสียงเท่ากนั  ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิม่ขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
(2)  ในกรณีดงัต่อไปน้ี  ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของ 

            ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การทาํ  แกไ้ข  หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือ                                                  

บางส่วนท่ีสาํคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนใดเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการควบรวม                                       
กิจการกบับุคคลอืน่ใด โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อการแบ่งผลกาํไรขาดทุนกนั 



(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ  หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 
(ฉ) การเลิกบริษทั 
(ช) การออกหุน้กูข้องบริษทั 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษทักบับริษทัอืน่ 
(ฌ) การดาํเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายบญัญติัไวว้า่ตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี                                        

(3/4) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
    

   ขอ้ 36.      กิจการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีพึ่งเรียกประชุมมีดงัน้ี  
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
(2) พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั 
(3) พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินกาํไร  และการจ่ายเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ  และกาํหนดคา่                                                         

ตอบแทนกรรมการ  
(5) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี  และ 
(6) กิจการอ่ืนๆ  
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การบญัชี  การเงินและการสอบบญัชี 
  ขอ้ 37.      รอบปีบญัชีของบริษทัเร่ิมตน้ในวนัท่ี 1 มกราคม และส้ินสุดลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคมของทุกปี 
  ขอ้ 38.      บริษทัตอ้งจดัใหมี้การทาํและเกบ็รักษาสมุดบญัชี  ตลอดจนการสอบบญัชีตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายท่ี 
       เก่ียวขอ้ง  และตอ้งจดัทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนอยา่งนอ้ยคร้ังหน่ึงในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน อนั 
       เป็นรอบปีบญัชีของบริษทั 
  ขอ้ 39.     คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การจดัทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัท่ีส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัเสนอตอ่ท่ี 
     ประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจาํปี  เพื่อพจิารณาอนุมติัและคณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้ผูส้อบบญัชี 
     ตรวจสอบงบดุลและงบกาํไรขาดทุนนั้นใหเ้สร็จก่อนท่ีจะนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 ขอ้ 40.    คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัตอ่ไปน้ีไปใหผู้ถ้ือหุน้  พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 

(1) สาํเนางบดุลและบญัชีกาํไรขาดทนุท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้  พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบญัชี 
ของผูส้อบบญัชี  และ 

(2) รายงานประจาํปีของคณะกรรมการ  พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ เพ่ือประกอบรายงาน 
 ขอ้ 41.     หา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไร  ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ หา้มมิให ้
      จ่ายเงินปันผล 
      เงินปันผลนั้นใหแ้บ่งตามจาํนวนหุน้  หุน้ละเท่าๆ กนั  โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
      คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นคร้ังคราว  เม่ือเห็นวา่บริษทัมีผลกาํไรสมควร 
      พอท่ีจะทาํเช่นนั้น  และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลแลว้  ใหร้ายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหท่ี้ประชุมผู ้
      ถือหุน้ทราบในการประชุมผูถ้ือหุน้คราวต่อไป 
      การจ่ายเงินปันผลใหก้ระทาํภายในหน่ึง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้  หรือท่ีประชุมคณะกรรมการลง 
      มติ แลว้แต่กรณี  ทั้งน้ีใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้และใหล้งโฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นใน 
      หนงัสือพิมพเ์ป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนัดว้ย 
 ขอ้ 42.      บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้ (5) ของกาํไรสุทธิประจาํปี 
      หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทนุสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของทุนจด 
      ทะเบียน 



 ขอ้ 43.      ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ  พนกังาน  ลกูจา้ง หรือผูด้าํรงตาํแหน่งหนา้ท่ีใดๆ ของบริษทั 
 ขอ้ 44.      ผูส้อบบญัชีมีอาํนาจในการตรวจสอบบญัชี  เอกสาร และหลกัฐานอืน่ใดท่ีเก่ียวกบัรายไดร้ายจ่าย ตลอดจน 
      ทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัไดใ้นระหวา่งเวลาทาํการของบริษทั ในการน้ี ใหผู้ส้อบบญัชีมีอาํนาจสอบถาม 
      กรรมการ  พนกังาน  ลูกจา้ง  ผูด้าํรงตาํแหน่งหนา้ท่ีใดๆ ของบริษทั  และตวัแทนของบริษทั  รวมทั้งใหบุ้คคล 
      เหลา่นั้นช้ีแจงขอ้เทจ็จริงหรือส่งเอกสาร  หรือหลกัฐานเก่ียวกบัการดาํเนินกิจการของบริษทัได ้
 ขอ้ 45.      ผูส้อบบญัชีมีหนา้ท่ีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัท่ีมีการพิจารณางบดุล  บญัชีกาํไร 
      ขาดทุน  และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษทัเพ่ือช้ีแจงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุน้  และใหบ้ริษทัจดัส่งรายงาน 
      และเอกสารทั้งหมดของบริษทัท่ีผูถื้อหุน้จะพึงไดรั้บในการประชุมผูถ้ือหุน้คร้ังนั้นแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 
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ขอ้ 46.      ตราของบริษทัให้ใชด้งัท่ีประทบัไวน้ี้ 




