ข้ อบังคับ
ของ
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมวดที่ 1
บททัว่ ไป
ข้อ 1. ถ้อยคําที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้มีความหมายดังกล่าวต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้แสดงความหมายไว้เป็ นการ
เฉพาะ
“บริษัท”
หมายความว่า บริ ษทั เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
“นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัด
“บุคคล”
หมายความว่า บุคคลธรรมดา หรื อ นิติบุคคล
ข้อ 2. ข้อความอื่นที่มิได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั
มหาชนจํากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 3. ในกรณี ที่บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยตกลงเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการเกี่ยวกับการได้มาหรื อ
จําหน่ายไปซางสิ นทรัพย์ที่สาํ คัญของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ตามความหมายที่กาํ หนดตามประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้ขอ้ บังคับกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั จดทะเบียนหรื อ
ได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ที่สาํ คัญของบริ ษทั จดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริ ษทั ปฎิบตั ิ
หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกําหนดไว้ในเรื่ องนั้น ๆ ด้วย
หมวดที่ 2
การออกหุ้น
ข้อ 4. หุ น้ ของบริ ษทั เป็ นหุน้ สามัญชนิดระบุชื่อ มีมูลค่าหุน้ เท่ากัน อันเป็ นหุ น้ ที่ตอ้ งใช้เงินครั้งเดียวจนเต็ม
มูลค่าและ/หรื อ เป็ นหุน้ ที่ชาํ ระค่าหุน้ ด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน และ/หรื อชําระด้วยลิขสิ ทธิ์ใน
งานวรรณกรรม ศิลปะ หรื อวิทยาศาสตร์ สิ ทธิบตั ร เครื่ องหมายการค้า แบบหรื อหุ่นจําลอง แผนผัง
สู ตร หรื อ กรรมวิธีลบั ใดๆ หรื อให้ขอ้ สนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาสหกรรม การพาณิ ชย์
หรื อวิทยาศาสตร์
บริ ษทั อาจออกหุ น้ บุริมสิ ทธิ หุน้ กู้ หุ น้ บุรินสุ ทธิหรื อหุน้ กูท้ ี่อาจแปลงสภาพเป็ นหุ น้ สามัญหรื อหลัก

ทรัพย์อื่นใดได้ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การชําระค่าหุ น้ ผูจ้ องหุน้ หรื อผูซ้ ้ือหุน้ จะหักกลบลบหนี้บริ ษทั มิได้
ข้อ 5. บริ ษทั จะออกใบหุน้ มอบให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ภายในสอง (2) เดือนนับแต่วนั ที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน
บริ ษทั หรื อนับแต่วนั ที่ได้รับชําระค่าหุน้ ครบถ้วน
ในกรณี บริ ษทั จําหน่ายหุน้ ที่เหลือหรื อออกจําหน่ายหุน้ ที่ออกใหม่ภายหลังการจดทะเบียนบริ ษทั
ใบหุ น้ ของบริ ษทั ต้องมีลายมือชื่อกรรมการซึ่งลงหรื อพิมพ์ไว้อย่างน้อยหนึ่งคน แต่กรรมการอาจ
มอบหมายให้นายทะเบียนหุน้ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรื อพิมลาย
มือชื่อแทนก็ได้หากบริ ษทั มอบหมายให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็ น
นายทะเบียนหุน้ ของบริ ษทั วิธีปฎิบตั ิเกี่ยวกับงานทะเบียนหุน้ ของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามที่
นายทะเบียนหุน้ กําหนด
ข้อ 6. บริ ษทั อาจมอบหมายให้บุคคลซางมีคุณสมบัติเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้ตามกฎหมายทํา
หน้าที่เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริ ษทั ของบริ ษทั ได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ข้อ 7. ผูถ้ ือหุน้ อาจร้องขอให้บริ ษทั ออกใบหุน้ ใหม่แทนใบหุน้ เดิมได้ เมื่อปรากฎว่าใบหุน้ เดิมสูญหาย ถูก
ทําลายลบเลือน หรื อชํารุ ดในสาระสําคัญ
ในกรณี ใบหุ น้ สู ญหายหรื อถูกทําลาย ผูถ้ ือหุน้ จะต้องนําหลักฐานการแจงความต่อพนักงานสอบสวน
และหลักฐานอื่นเพื่อนยืนยันข้อเท็จจริ งที่จาํ เป็ นตามความสมควรมาแสดงต่อบริ ษทั กรณี ใบหุน้
ลบเลือนหรื อชํารุ ดในสาระสําคัญ ผูถ้ ือหุ น้ ต้องเวนคืนใบหุน้ เดิมให้แก่บริ ษทั
เมื่อบริ ษทั ได้รับคําร้องขอพร้อมด้วยหลักฐานที่กาํ หนดและได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่าถูกต้อง บริ ษทั
จะออกใบหุ ้นใหม่ให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้นภายในสิ บสี่ (14) วันนับแต่วนั ที่ได้รับคําขอ โดยผูถ้ ือหุ ้นจะต้อง
ชําระค่าธรรมเนี ยมการออกใบหุ ้นตามอัตราที่บริ ษทั กําหนด และทั้งนี่ ไม่เกิ นกว่าอัตราที่กฎหมาย
กําหนด
ข้อ 8. ห้ามมิให้บริ ษทั เป็ นเจ้าของหุน้ หรื อรับจํานําหุ น้ ของบริ ษทั เอง ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) บริ ษทั อาจจะซื้อหุ น้ คืนจากผูถ้ ือหุน้ ที่ออกเสี ยงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ง
อนุมตั ิการแก้ไขบังคับของบริ ษทั ในส่ วนที่เกี่ยวกับสิ ทธิในการออกเสี ยลงคะแนน และสิ ทธิ
ในการรับเงินปั นผล เนื่องจากผูถ้ ือหุน้ ที่ออกเสี ยงไม่เห็นด้วยว่าตนไม่ได้รับความเป็ นธรรม

(2)

บริ ษทั อาจซื้อหุ น้ คืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารทางการเงิน ในกรณี ที่บริ ษทั มีกาํ ไร
สะสมและสภาพคล่องส่ วนเกิน และการซื้ อหุ ้นคืนไม่เป็ นเหตุให้บริ ษทั ประสบปั ญหาทาง
การเงิน

ทั้งนี้ หุ น้ ที่บริ ษทั ถือไม่นบั เป็ นองค์ประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ และไม่มีสิทธิในการออกเสี ยง
ลงคะแนนและสิ ทธิในการรับเงินปันผล
บริ ษทั จะต้องจําหน่ายหุน้ ที่บริ ษทั ซื้อคืนตามวรรคก่อนภายในเวลาที่กาํ หรก ณโครงการซื้อหุ น้ ที่
บริ ษทั กําหนด ทั้งนี้ ในกรณี ท่ีบริ ษทั ไม่สามารถจําหน่ายหุน้ ที่บริ ษทั ซื้อคืนได้หมดภายในเวลาที่
กําหนด บริ ษทั จะดําเนินการลดทุนที่ชาํ ระแล้ว โดยวิธีการตัดหุน้ จดทะเบียนส่ วนที่จาํ หน่ายไม่
ได้
ในการซื้อหุน้ คืนต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ยกเว้นการซื้อหุ น้ ดังกล่าวมี
จํานวนไม่เกินกว่าร้อยละสิ บของทุนชําระแล้ว ให้เป็ นอํานาจของคณะกรรมการของบริ ษทั ใน
การอนุมตั ิการซื้อหุน้ คืนดังกล่าว
หลักเกณฑ์และวิธีการของการซื้อหุน้ คืนและการจําหน่ายหุ น้ รวมถึงการตัดหุ น้ ให้เป็ นไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง
หมวดที่ 3
การโอนหุ้น
ข้อ 9. หุ น้ ของบริ ษทั สามารถโอนกันได้โดยเสรี โดยไม่มีขอ้ จํากัด ยกเว้นเมื่อปรากฎว่า การโอนหุน้ รายใดที่
มีผลหรื อจะมีผลทําให้คนต่างด้าวถือหุน้ ในบริ ษทั เกินกว่าร้อยละสี่ สิบเก้า (49) ของจํานวนหุ น้ ที่ได้
ออกจําหน่ายแล้วทั้งหมดของบริ ษทั
ข้อ 10. การโอนหุน้ ย่อมสมบูรณ์เมื่อผูโ้ อนได้สลักหลังใบหุน้ โดยระบุชื่อผูร้ ับโอนและลงลายมือชื่อของผู ้
โอนกับผูร้ ับโอนและส่ งมอบใบหุน้ ให้แก่ผรู ้ ับโอน
การโอนหุน้ จะใช้ยนั บริ ษทั ได้เมื่อบริ ษทั ได้รับคําร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ น้ แล้ว และจะใช้ยนั
บุคคลภายนอกได้เมื่อบริ ษทั ได้ลงทะเบียนการโอนหุน้ ดังกล่าวไว้ในสมุดทะเบียนหุน้ แล้ว
ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีการโอนหุน้ และบริ ษทั ได้รับคําร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุน้ หากบริ ษทั เห็นว่า
การโอนหุน้ นั้นถูกต้องตามกฎหมาย บริ ษทั จะลงทะเบียนการโอนหุน้ ภายในสิ บสี่ (14) วัน นับแต่

วันที่ได้รับคําร้องขอ แต่หากบริ ษทั เห็นว่าการโอนหุน้ นั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์บริ ษทั จะแจ้งแก่ผยู ้ นื่ คํา
ร้องขอภายในเจ็ด (7) วัน
ในกรณี ที่หุน้ ของบริ ษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การโอนหุน้
ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 11. กรณี ผรู ้ ับโอนหุ น้ ประสงค์จะให้บริ ษทั ออกใบหุน้ ใหม่ในนามของตน ให้ร้องขอต่อบริ ษทั โดยทําเป็ น
หนังสื อลงลายมือชื่อของผูร้ ับโอน และมีพยานหนึ่ง (1) คน ลงลายมือชื่อรับรองพร้อมกับเวนคืนใบ
หุ ้นเดิมและส่ งมอบหลักฐานอื่น ๆ ตามที่บริ ษทั กําหนดให้แก่บริ ษทั เมื่อบริ ษทั เห็นว่าการโอนหุ ้น
นั้นถูกต้องตามกฎหมายแล้ว บริ ษทั จะลงทะเบียนการโอนหุ ้นภายในเจ็ด (7) วันนับแต่วนั ได้รับคํา
ร้องขอและออกใบหุน้ ให้ใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วนั ที่ได้รับคําร้องขอนั้น
ข้อ 12. ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นตายหรื อล้มละลาย อันเป็ นเหตุให้บุคคลใดมีสิทธิ ในหุ ้นนั้น ถ้าบุคคลนั้นนําใบหุ ้น
มาเวนคื น พร้ อ มกับ หลัก ฐานที่ ช อบด้ว ยกฎหมายมาแสดงแก่ บ ริ ษ ัท ครบถ้ว นแล้ว บริ ษ ัท จึ งจะ
ลงทะเบี ยนบุ คคลนั้น เป็ นผูถ้ ื อหุ ้น และออกใบหุ ้น ใหม่ ภ ายในหนึ่ ง (1) เดื อน นับตั้งแต่ วนั ได้รับ
หลักฐานครบถ้วน
ข้อ 13. ในระหว่างยีส่ ิ บเอ็ด (21) วันก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่ละครั้ง บริ ษทั จะงดรับลงทะเบียนการโอนหุน้
ก็ได้โดยประกาศให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า ณ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของบริ ษทั ทุกแห่ ง
ไม่นอ้ ยกว่าสิ บสี่ (14) วัน ก่อนวันเริ่ มงดรับลงทะเบียนโอนหุน้
หมวดที่ 4
การออกหลักทรัพ ย์ การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพ ย์
ข้อ 14. การออกหลักทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรื อบุคคลใด ๆ ให้เป็ นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การโอนหลักทรัพย์อื่นตามที่ได้จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้ในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย หรื อตลาดรองอื่น นอกเหนื อจากหุ ้นสามัญให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
คําว่า “หลักทรัพย์” ให้หมายถึงหลักทรัพย์ตามนิยามที่กาํ หนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

หมวดที่ 5
กรรมการ
ข้อ 15. คณะกรรมการของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการจํานวนไม่นอ้ ยกว่าห้า (5) คน โดยกรรมการจะถือ
หุ น้ ของบริ ษทั หรื อไม่กไ็ ด้ แต่กรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่
อยูใ่ นราชอาณาจักร
ข้อ 16. การเลือกตั้งกรรมการของบริ ษทั ให้กระทําโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่ง (1) หุน้ ต่อหนึ่ง (1) เสี ยง
(2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตาม (1) ในการออกเสี ยงลงคะแนน
เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณี ที่เลือกตั้งบุคคลหลายคน
เป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสี ยงแก่ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดมากหรื อน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่า
จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง
ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งใน
ครั้งนั้นให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
ข้อ 17. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวหนึ่งในสาม (1/3)
ของจํานวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้
ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่งในสาม (1/3)
การพ้นจากตําแหน่งของกรรมการตามวรรคหนึ่งในปี ที่ 1 และปี ที่ 2 ให้ใช้วิธีจบั สลาก ส่ วนในปี
ต่อๆไปให้กรรมการซึ่งอยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุดเป็ รผูพ้ น้ ตําแหน่ง หากในคราวใดมีกรรมการหลาย
คนอยูใ่ นตําแหน่งมมานานเท่าๆกันแนจํานวนมากกว่าจํานวนกรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตําแหน่งใน
คราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตําแหน่งโดยวิธีจบั ฉลาก
กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุดงั กล่าว อาจได้นรับเลือกตั้งให้กลับเข้าตําแหน่งอีกก็ได้
ข้อ 18. นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนกําจัด และ

(4)
(5)

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออกตามข้อ 20
ศาลมีคาํ สัง่ ให้ออก

ข้อ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ยนื่ ใบลาออกต่อบริ ษทั โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่
วันที่ใบลาออกไปถึงบริ ษทั
กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
ข้อ 20. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ย
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนผูถ้ ือหุ น้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง และมี
หุ ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจํานวนหุ ้นที่ถือโดยผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุ มและมีสิทธิ ออก
เสี ยง
ข้อ 21. ในกรณี ที่ตาํ แหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
เลือกบุคคลซึ่ งมีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัดและ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผูน้ ้ ันจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดื อน โดยบุ คคลซึ่ งเข้าเป็ น
กรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นตําแหน่ งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตน
เข้ามาแทน
มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่
(3/4) ของจํานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
ข้อ 22. กรรมการบริ ษทั มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริ ษทั ตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ จะพิจารณาและ
ลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนคะแนนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ที่มาประชุมโดยอาจกําหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจํานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์เฉพาะ
และจะกําหนดไว้เป็ นคราวๆ หรื อให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ น
อย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของ
บริ ษทั
ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิ ทธิของพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั ซึ่งได้รับ

เลือกตั้งเป็ นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อ
ลูกจ้างของบริ ษทั
ข้อ 23. ในการดําเนิ นกิ จการบริ ษทั กรรมการต้องปฎิ บตั ิ หน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และ
ข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต และระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริ ษทั
ข้อ 24. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั
หรื อเข้าเป็ นหุ ้นส่ วนในห้างหุ ้นส่ วนสามัญ หรื อเป็ นหุ ้นส่ วนไม่จาํ กัดความรับผิดในห้างหุ ้นส่ วน
จํากัด หรื อเป็ นกรรมการของบริ ษ ทั เอกชน หรื อบริ ษ ัท อื่ น ใดที่ ป ระกอบกิ จการอัน มี ส ภาพอย่าง
เดียวกัน และ เป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั ไม่ว่าเข้าทําเพื่อประโยชน์ตนเอง หรื อประโยชน์
ผูอ้ ื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผูน้ ้ นั
ข้อ 25. กรรมการต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า ในกรณี ที่กรรมการมีส่วนได้เสี ยไม่ว่าโดยตรงหรื อ
โดยอ้อมในสัญญาใดที่บริ ษทั ทําขึ้นหรื อในกรณี ท่ีจาํ นวนหุ น้ หรื อหุน้ กูข้ องบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อ
ที่กรรมการถืออยูม่ ีจาํ นวนที่เพิ่มขึ้นหรื อลดลง
ข้อ 26. กรรมการสอง (2) คน ลงลายมื อ ชื่ อ และประทับ ตราสําคัญ ของบริ ษ ัท มี ผ ลผู ก พัน บริ ษ ัท และ
คณะกรรมการมีอาํ นาจกําหนดหรื อแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่ อกรรมการซึ่ งมีอาํ นาจลงลายมือชื่ อ
ผูกพันบริ ษทั ได้
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ข้อ 27. คณะกรรมการมีอาํ นาจหน้าที่จดั การบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของ
บริ ษทั ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
ข้อ 28. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการเป็ นประธานกรรมการคนหนึ่ง
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการพิ จารณาเห็ น สมควร จะเลื อกกรรมการคนหนึ่ งหรื อ หลายคนเป็ นรอง
ประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่ งประธานกรรมการ
มอบหมาย
ข้อ 29. คณะกรรมการต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนครั้ง ณ ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อ

ณ ท้องที่อื่นใดก็ได้
ประธานกรรมการเป็ นผูเ้ รี ยกประชุมคณะกรรมการเมื่อเห็นสมควร แต่ท้ งั นี้ กรรมการตั้งแต่สอง (2)
คนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรี ยกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณี น้ ี ให้ประธานกรรมการกําหนดวัน
และนัดประชุมภายในสิ บสี่ (14) วัน นับตั้งแต่วนั ที่ได้รับคําร้องขอ
ในการเรี ยกประชุ มคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรื อผูซ้ ่ ึ งได้รับมอบหมายส่ งหนังสื อนัด
ประชุมไปยังกรรมการไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี จาํ เป็ นรี บด่วนเพื่อรักษา
สิ ทธิประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกําหนดวันประชุมให้เร็ วกว่านั้นก็ได้
ข้อ 30. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุ มไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจํานวน กรรมการ
ทั้งหมด จึงจะครับเป็ นองค์ประชุม
ข้อ 31. ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่
ประชุ มหรื อไม่สามารถปฎิ บตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ น
ประธานในที่ ป ระชุ ม ถ้า ไม่ มี ร องประธานกรรมการหรื อ มี แ ต่ ไ ม่ ส ามารถปฎิ บ ัติ ห น้ าที่ ไ ด้ ให้
กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชึ้ขาดของที่ประชุมกรรมการให้ช้ ีขาดตัดสิ นด้วยเสี ยงข้างมาก โดยกรรมการหนึ่ง (1) คน
มีหนึ่ ง (1) เสี ยงแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดย่อมไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น
ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
ข้อ 32. คณะกรรมการมีอาํ นาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นกระทําการ
อย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้
ข้อ 33. คณะกรรมการมีอาํ นาจแต่งตั้งกรรมการจํานวนหนึ่ งให้เป็ นคณะกรรมการบริ หารเพื่อดําเนิ นการ
อย่างหนึ่งอย่างใดหรื อหลายอย่าง โดยจะกําหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้
กรรมการบริ หารมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนและบําเหน็จ ตามที่ที่ประชุ มคณะกรรมการกําหนด แต่
ทั้ง นี้ ไม่ ก ระทบกระเทื อ นสิ ท ธิ ข องกรรมการบริ ห ารผู น้ ้ ั นในอัน ที่ จ ะได้รั บ ค่ า ตอบแทนหรื อ
ผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับนี้ในฐานะกรรมการ

หมวดที่ 7
การประชุ มผู้ถือหุ้น
ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ น “การประชุมสามัญประจําปี ” ภายในสี่ (4) เดือน
นับแต่วนั สิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากนี้ให้เรี ยกว่า “การประชุมวิสามัญ” โดยคณะกรรมการจะเรี ยก
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร
ผูถ้ ือหุ น้ ซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจํานวนหุ น้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด
หรื อ ผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในสิ บ (1/10) ของ
จํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ ายได้แล้วทั้งหมด จะเข้าซื่ อกันทําหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือ
หุ ้นเป็ นการ ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนใน
หนังสื อดังกล่าวด้วยในกรณี เช่ นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นภายในหนึ่ ง (1)
เดือน นับแต่วนั ได้รับ หนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ข้อ 35. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปี พึงกระทํามีดงั ต่อไปนี้
(1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการซึ่ งแสดงถึงกิจการของบริ ษทั ในรอบหนึ่ ง (1) ปี ที่
ผ่านมา
(2) พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน
(3) พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกําไร และการจ่ายเงินปั นผล
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ และกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(5) พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษทั และ
(6) กิจกรรมอื่น ๆ
ข้อ 36. ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ น้ ให้คณะกรรมการจักทําหนังสื อนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุมและเรื่ องที่เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจน
ว่าเป็ นเรื่ อ งที่ จ ะเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ทราบ เพื่ อ อนุ ม ัติ ห รื อ เพื่ อ พิ จ ารณาแล้ว แต่ ก รณี รวมทั้ง
ความเห็นของกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่ งให้ผถู ้ ือหุ น้ และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด
(7) วัน ก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคําบอกกล่าวการนัดประชุมนั้นในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกันสาม
(3) วันและต้องก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันด้วย ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็ นที่ประชุมจะอยู่
ในจังหวัดอันเป็ นที่ต้ งั สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกําหนดก็ได้

ข้อ 37. ผูถ้ ือหุ น้ อาจมอบฉันทะให้บุคคลอทายเข้าร่ วมประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
แทนกัน ก็ได้ โดยทําเป็ นหนังสื อ ตามแบบที่ น ายทะเบี ยนกําหนดและให้ผูร้ ั บ มอบฉัน ทะยื่น ต่ อ
ประธานกรรมการหรื อผูท้ ี่ประธานกรรมการกําหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผูร้ ับมอบฉันทะจะเข้า
ร่ วมประชุม
ข้อ 38. ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นต้องมีผถู ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้นมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายีส่ ิ บห้า
(25) คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วหนึ่ ง (1) ชัว่ โมงจํานวนผูถ้ ือ
หุ ้นซึ่ งมาเข้าร่ วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาํ หนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้นได้เรี ยก
นัดเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอ ให้การประชุมเป้ นอันระงับไป แต่ถา้ การประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้นมิใช่เป้ นการ
เรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ น้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุ น้ ไม่
น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บงั คับว่าต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 39. ให้ปรานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม
หรื อไม่สามารถปฎิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน
ในที่ ประชุ มถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่สามารถปฎิ บตั ิหน้าที่ได้ ให้ผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมา
ประชุมเลือกผูถ้ ือหุ น้ คนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
ข้อ 40. เว้นแต่ในกรณี ที่ขอ้ บังคับนี้ หรื อกฎหมายกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่น ในการออกเสี ยงลงคะแนนในที่
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ให้ถือว่าหุ น้ หนึ่งมีเสี ยงหนึ่งและผูถ้ ือหุ น้ คนใดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใดซึ่งที่
ประชุมจะได้ลงมติ ผูน้ ้ นั ไม่มีสิทธิจะออกเสี ยงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากออกเสี ยงลงคะแนน
เลือกตั้งกรรมการมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
(ก) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสี ยงอีกหนึ่ ง (1) เสี ยงเป็ นเสี ยงชี้
ชาด
(ข) ในกรณี ดงั จะกล่าวต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(1) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมด หรื อบางส่ วนที่สาํ คัญให้แก่บุคคลอื่น

(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั เอกชนหรื อบริ ษทั มหาชนอื่นมาเป็ นของ
บริ ษทั
การทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อ
บางส่ วนที่สําคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุ รกิจของบริ ษทั หรื อการ
รวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับของบริ ษทั
การเพิม่ หรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
การเลิกบริ ษทั
การออกหุน้ กูข้ องบริ ษทั
การควบรวมกิจการบริ ษทั หรื อบริ ษทั อื่น
หมวดที่ 8
การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 41. รอบปี บัญชีของบริ ษทั เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม และสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
ข้อ 42. บริ ษทั ต้องจัดให้มีการทําและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ
ต้องจัดทํางบดุลและบัญชี กาํ ไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนุ่ งในระยะเวลาสิ บสอง (12) เดื อนอันเป็ น
รอบปี บัญชีของบริ ษทั
ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทํางบดุ ลและบัญชี กาํ ไรขาดทุน ณ วันสิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชี ของ
บริ ษทั เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจําปี เพื่อนพิจารฯอนุ มตั ิงบดุล และบัญชีกาํ ไรขาดทุนนี้
คณะกรรมการต้องจัดให้ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบให้เสร็ จก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อ 44. บริ ษทั ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้า (5) ของกําไร
สุ ทธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้ จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละสิ บ (10) ของทุนจดทะเบียน
ข้อ 45. ในกรณี ที่บริ ษทั ยังจําหน่ายหุ น้ ไม่ครบตามจํานวนที่จดทะเบียนไว้ หรื อบริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุน
แล้วบริ ษทั อาจจ่ายเงินปั นผลทั้งหมดหรื อบางส่ วนโดยออกเป็ นหุ ้นสามัญใหม่ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นโดย
ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ก็ได้

ข้อ 46. ห้ามจ่างเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร เงินกําไรส่ วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล
ให้จดั สรรเป็ นเงินสํารองต่าง ๆ ได้ตามแต่กรรมการจะเห็นสมควร
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นได้เป็ นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริ ษทั มีกาํ ไร
พอสมควรพอที่จะทําเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปั นผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทราบใน
การประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผลให้กระทําภายในหนึ่ ง (1) เดือนนับแต่วนั ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ หรื อคณะกรรมการลง
มติโดยแจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูถ้ ือหุ น้ และให้โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลในหนังสื อพิมพ์
ด้วย
ข้อ 47. ผูส้ อบบัญชีเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ก็ได้ แต่จะเป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อดํารงตําแหน่ง
หน้าที่ใด ๆ ของบริ ษทั ไม่ได้
ข้อ 48. ผูส้ อบบัญชีมีอาํ นาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจน
ทรัพย์สินและหนี้ สินของบริ ษทั ในระหว่างเวลาทําการของบริ ษทั ในการนี้ ให้มีอาํ นาจสอบถาม
กรรมการพนักงาน ลูกจ้าง ผูด้ าํ รงตําแหน่ งหน้าที่ใด ๆ ของบริ ษทั และตัวแทนของบริ ษทั รวมทั้งให้
ชี้แจงข้อเท็จจริ งหรื อส่ งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดําเนินการของบริ ษทั ได้
ข้อ 49. ผูส้ อบบัญชีมีหน้าที่เจ้าร่ วมประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ทุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล
บัญชีกาํ ไรขาดทุนและปั ญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริ ษทั เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผูถ้ ือหุน้ ทั้งนี้
ให้บริ ษทั จัดส่ งรายงานและเอกสารของบริ ษทั ที่ผถู ้ ือหุ ้นจะพึงได้รับในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นครั้งนี้ แก่
ผูส้ อบบัญชีดว้ ย
ข้อ 50. ในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจําปี ให้แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี
ของบริ ษทั ทุกปี ในการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีคนเดิมก็ได้
หมวดที่ 9
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ข้อ 51. บรรดาระเบียบหรื อคําอนุ มตั ิที่ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งได้กาํ หนดหรื ออนุ มตั ิให้แก่คณะกรรมการไว้
ก่อนวันที่ขอ้ บังคับนี้ มีผลใช้บงั คับ และเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อบังคับนี้ ก็ให้มีผลใช้บงั คับต่อไป
จนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น

ข้อ 52. ตราของบริ ษทั ให้ใช้ดงั ที่ประทับไว้น้ ี

