
หนา้ 1 ของจ านวน 11 หนา้ 
 

 ข้อบังคบั  
ของ 

บริษัท เกษตรไทย อนิเตอร์เนช่ันแนล ชูการ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) 
……………………………………………………………………….. 

 
หมวดที ่1 
บททัว่ไป 

 
ขอ้ 1. ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ ขอ้บงัคบัของ บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชัน่แนล ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั  (มหาชน) 
 
ขอ้ 2.  ค าวา่ “บริษทั” ในขอ้บงัคบัน้ีหมายถึง บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชัน่แนล ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่  จ ากดั (มหาชน) เวน้แต่จะ  
             ไดก้ าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในขอ้บงัคบัน้ี 
 
ขอ้ 3.  ขอ้ความอ่ืนใดท่ีมิไดก้ล่าวไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี ใหถื้อและบงัคบัตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดัและ 
              กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และรวมถึงกฎหมายอ่ืนท่ีมีผลใชบ้งัคบัหรือเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินกิจการ  
               ของบริษทั 
 

หมวดที ่2 
หุ้นและผู้ถือหุ้น 

 
ขอ้ 4.  หุน้ของบริษทัเป็นหุน้สามญัมีมูลค่าหุน้ละเท่าๆกนัและเป็นหุน้ชนิดระบุช่ือผูถื้อหุน้ 
                
                หุน้ทุกหุน้ของบริษทัตอ้งช าระค่าหุน้เตม็มูลค่าหุน้ดว้ยตวัเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนนอกจากตวัเงิน  ผูจ้องหุน้หรือผูซ้ื้อหุน้จะขอหกั  

กลบลบหน้ีกบับริษทัไม่ได ้
 
 หุน้ของบริษทัจะแบ่งแยกมิได ้ถา้บุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไปจองซ้ือหรือถือหุน้ร่วมกนัตอ้งตั้งใหค้นใดคนหน่ึงในบุคคล  
             เหล่านั้นเป็นผูใ้ชสิ้ทธิในฐานะเป็นผูจ้องหุน้หรือผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณี 
 
 บริษทัมีสิทธิท่ีจะออกและเสนอขายหุน้สามญั หุน้บุริมสิทธิ หุน้กู ้ใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือหลกัทรัพยอ่ื์นใดก็ตามท่ีกฎหมาย 
             วา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยอ์นุญาต 
 
 
 
 

(ลงลายมือช่ือ).............................................................ผูข้อจดทะเบียน 
นายสิริวทุธ์ิ  เสียมภกัดีและนายณัฎฐปัญญ ์ ศิริวริิยะกลุ 
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ขอ้ 5. ใบหุน้ทุกใบของบริษทัจะระบุช่ือผูถื้อหุน้ และมีลายมือช่ือกรรมการอยา่งนอ้ย 1 (หน่ึง) คน ลงหรือ พิมพล์ายมือช่ือและ 
             ประทบัตราของบริษทัไว ้แต่ทั้งน้ี คณะกรรมการสามารถมอบหมายใหน้ายทะเบียนหลกัทรัพย ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย ์
             และตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นผูล้งหรือพิมพล์ายมือช่ือแทนก็ได ้
 
ขอ้ 6. การลงลายมือช่ือในใบหุน้หรือใบหลกัทรัพยอ่ื์นใดของกรรมการหรือนายทะเบียนหลกัทรัพยด์งักล่าว กรรมการหรือนาย 
              ทะเบียนหลกัทรัพยอ์าจลงลายมือช่ือดว้ยตนเอง หรือใชเ้คร่ืองจกัร  ใช ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือประทบัโดยวธีิการอ่ืนใดตาม 
             หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกฎหมายวา่ดว้ย หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดก็ได ้ 
 
             บริษทัจะตอ้งเก็บรักษาทะเบียนผูถื้อหุน้และหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงรายการในทะเบียนผูถื้อหุน้ท่ีวา่นั้นไว ้ณ ส านกังาน 
            ใหญ่ของบริษทั อยา่งไรก็ตาม บริษทัอาจจะมอบหมายใหบ้ริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นนาย 
             ทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทัก็ไดแ้ละหากบริษทัมอบหมายใหบ้ริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นนาย 
             ทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทัแลว้ วธีิปฏิบติัท่ีเก่ียวกบังานทะเบียนของบริษทัใหเ้ป็นไปตามท่ีนายทะเบียนหลกัทรัพยก์ าหนด 
 
ขอ้ 7. บริษทัจะออกใบหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายในสอง (2) เดือนนบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษทั หรือนบัแต่วนัท่ีบริษทั 
              ไดรั้บช าระเงินค่าหุน้ครบถว้นในกรณีท่ีบริษทัจ าหน่ายหุน้ท่ีเหลือหรือออกจ าหน่ายหุน้ท่ีออกใหม่ภายหลงัการจดทะเบียน 
             บริษทั 
 
ขอ้ 8.  ในกรณีท่ีใบหุน้ฉบบัใดช ารุด หรือลบเลือนในสาระส าคญั ผูถื้อหุน้อาจขอใหบ้ริษทัท าการออกใบหุน้ใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดย 
              คืนใบหุน้เดิม 
 

ในกรณีท่ีใบหุน้ฉบบัใดสูญหายหรือถูกท าลาย ผูถื้อหุ้นจะตอ้งน าหลกัฐานการแจง้ความต่อเจา้พนกังานต ารวจ หรือหลกัฐาน
อ่ืนอนัสมควรมาแสดงต่อบริษทั 

 
 ในทั้งสองกรณี บริษทัจะออกใบหุน้ใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด โดยบริษทัอาจเรียกค่าธรรมเนียม 
             ในการออกใบหุน้ใหม่แทนใบหุน้เดิมจากผูถื้อหุน้นั้น แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินกวา่อตัราท่ีกฎหมายก าหนดไว ้
 
              ใบหุน้ท่ีสูญหาย ลบเลือน หรือช ารุดซ่ึงไดมี้การออกใบหุน้ใหม่แทนใหแ้ลว้ ใหถื้อวา่ใบหุน้เก่านั้นเป็นอนัยกเลิก 
 
ขอ้ 9. บริษทัจะเป็นเจา้ของหุน้หรือรับจ าน าหุน้ของบริษทัเองไม่ได ้ทั้งน้ี เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) บริษทัอาจซ้ือหุ้นคืนจากผูถื้อหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ยกบัมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของ
บริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบัสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล เน่ืองจากผูถื้อหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็น
ดว้ยเห็นวา่ตนไม่ไดรั้บความเป็นธรรม 

 
 

(ลงลายมือช่ือ).............................................................ผูข้อจดทะเบียน 
นายสิริวทุธ์ิ  เสียมภกัดีและนายณัฎฐปัญญ ์ ศิริวริิยะกลุ 
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(2) บริษทัอาจซ้ือหุน้คืนเพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารทางการเงิน ในกรณีท่ีบริษทัมีก าไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน  
และการซ้ือหุน้คืนนั้นไม่เป็นเหตุใหบ้ริษทัประสบปัญหาทางการเงิน 

 
 ทั้งน้ี หุน้ท่ีบริษทัถืออยูน่ั้นจะไม่นบัเป็นองคป์ระชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั้งไม่มีสิทธิในการ ออกเสียงลงคะแนนและ 
             สิทธิในการรับเงินปันผล 
 
 บริษทัจะตอ้งจ าหน่ายหุน้ท่ีซ้ือคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ในกรณีท่ีบริษทัไม่จ าหน่ายหรือ 
              จ าหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาท่ีก าหนด บริษทัจะด าเนินการลดทุนท่ีช าระแลว้ โดยวธีิตดัหุน้จดทะเบียนส่วนท่ีจ าหน่าย 
             ไม่ได ้
 
 การซ้ือหุน้คืน การจ าหน่ายหุน้ และการตดัหุน้ท่ีซ้ือคืน ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดในกฎกระทรวงและ  
             กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ขอ้ 10. การซ้ือหุน้ของบริษทัคืน ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่กรณีท่ีบริษทัมีสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียนใน 
             ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและการซ้ือหุน้ดงักล่าวมีจ านวนไม่เกินกวา่ร้อยละสิบ (10) ของทุนช าระแลว้ ใหเ้ป็นอ านาจ 
             ของคณะกรรมการของบริษทัในการอนุมติัการซ้ือหุน้คืนดงักล่าว 
 

หมวดที ่3 
การโอนหุ้น 

 
ขอ้ 11. หุน้ของบริษทัยอ่มโอนกนัไดอ้ยา่งเสรีโดยไม่มีขอ้จ ากดั และหุน้ท่ีถือโดยคนต่างดา้วในขณะใดขณะหน่ึงตอ้งมีจ านวนรวมกนั 
              ไม่เกินกวา่ร้อยละส่ีสิบเกา้ (49) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั การโอนหุน้รายใดท่ีจะท าให้อตัราส่วนการ 
             ถือหุน้ของคนต่างดา้วของบริษทัเกินอตัราส่วนขา้งตน้ บริษทัมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุน้บริษทัรายนั้นได ้
 
ขอ้ 12. การโอนหุน้ยอ่มมีผลสมบูรณ์เม่ือผูโ้อนไดส้ลกัหลงัใบหุน้โดยระบุช่ือผูรั้บโอน และลงลายมือช่ือของผูโ้อนกบัผูรั้บโอน และ 
             ท าการส่งมอบใบหุน้ดงักล่าวใหแ้ก่ผูรั้บโอน 
 
 การโอนหุน้จะใชย้นับริษทัไดเ้ม่ือบริษทัไดรั้บค าร้องขอใหล้งทะเบียนการโอนหุน้แลว้ แต่จะใชย้นับุคคลภายนอกไดเ้ม่ือ 
             บริษทัไดล้งทะเบียนการโอนหุน้ดงักล่าวไวใ้นสมุดทะเบียนหุน้แลว้เท่านั้น 
 

เม่ือบริษทัพิจารณาแลว้วา่การโอนหุน้นั้นถูกตอ้งตามกฎหมาย ใหบ้ริษทัลงทะเบียนการโอนหุน้ดงักล่าวภายในสิบส่ี (14) วนั  
นบัแตว่นัท่ีไดรั้บค าร้องขอ หรือหากบริษทัเห็นวา่การโอนหุน้นั้นไม่ถูกตอ้งสมบูรณ์ ใหบ้ริษทัแจง้แก่ผูย้ืน่ค  าร้องขอทราบ  
ภายในเจ็ด (7) วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าร้องขอ 
 
 

 
(ลงลายมือช่ือ).............................................................ผูข้อจดทะเบียน 

นายสิริวทุธ์ิ  เสียมภกัดีและนายณัฎฐปัญญ ์ ศิริวริิยะกลุ 
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 หากหุน้ของบริษทัไดรั้บการจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ ใหก้ารโอนหุน้ 
             เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 
ขอ้ 13. กรณีท่ีผูรั้บโอนหุ้นมีความประสงคจ์ะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ท าค าร้องขอต่อบริษทัโดยท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือของผูรั้บโอน

หุ้น และมีพยานอยา่งนอ้ยหน่ึง (1) คน ลงลายมือช่ือรับรองลายมือช่ือนั้นพร้อมกบัเวนคืนใบหุ้นเดิมหรือหลกัฐานอ่ืนให้แก่
บริษทั ในการน้ี หากบริษทัเห็นวา่การโอนหุ้นนั้นถูกตอ้งตามกฎหมายแลว้ ให้บริษทัลงทะเบียนการโอนหุ้นดงักล่าวภายใน
เจ็ด (7) วนั นบัแต่วนัไดรั้บค าร้องขอ และออกใบหุน้ใหใ้หม่ภายในหน่ึง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าร้องขอนั้น 

 

หมวดที ่4 
การออกหลกัทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลกัทรัพย์ 

 
ขอ้ 14. การออกหลกัทรัพย ์การเสนอขาย และการโอนหลกัทรัพยต์่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆใหเ้ป็นไป ตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทั 
             มหาชนจ ากดั และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

การโอนหลกัทรัพยอ่ื์นตามท่ีไดจ้ดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนไวใ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือตลาดรอง
อ่ืนนอกเหนือจากหุน้สามญั ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

 ค าวา่ “หลกัทรัพย”์ ใหห้มายถึงหลกัทรัพยต์ามนิยามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ ตลาดหลกัทรัพย ์
 

หมวดที ่5 
คณะกรรมการ 

 

ขอ้ 15. ใหบ้ริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัเพ่ือด าเนินกิจการของบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย ห้า (5) คน โดยกรรมการ
ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย  

 

กรรมการบริษทัจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัหรือไม่ก็ได ้
 

ขอ้ 16. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการบริษทัตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการดงัต่อไปน้ี 
 (1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึง (1) หุน้ต่อหน่ึง (1) เสียง 
 (2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลาย คนเป็นกรรมการก็ได ้ใน 
                          กรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลท่ีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือ 
             จะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวน 
             กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึง เลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหป้ระธานท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 
 
 

(ลงลายมือช่ือ).............................................................ผูข้อจดทะเบียน 
นายสิริวทุธ์ิ  เสียมภกัดีและนายณัฎฐปัญญ ์ ศิริวริิยะกลุ 
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ขอ้ 17. ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม  (1/3) ของจ านวนกรรมการ
ในขณะนั้น ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 

  
กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่ง อาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มารับต าแหน่งอีกได ้
 
กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้จบัสลากกนั ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป
ใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

 
ขอ้ 18.  นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
 (1) ตาย 
 (2) ลาออก 
 (3) ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ 
                          ตลาดหลกัทรัพย ์
 (4) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกตามขอ้ 20 
 (5) ศาลมีค าสัง่ใหอ้อก 
 
ขอ้ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ืน่ใบลาออกต่อบริษทั โดยการลาออกนั้นจะมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึงบริษทั 
  
 กรรมการซ่ึงลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้
 
ขอ้ 20. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สาม 

  ในส่ี (3/4) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวน   
             หุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
ขอ้ 21. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติั 

และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดัและกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เขา้เป็น
กรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการผูน้ั้นจะเหลือนอ้ยกวา่สอง (2) เดือน โดย
 บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนเขา้มาแทน 

 
             มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามใน ส่ี  ( 3 / 4 )  ข อ ง จ า น ว น

กรรมการท่ียงัเหลืออยู ่
 
ขอ้ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ 

ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม  
 
 

(ลงลายมือช่ือ).............................................................ผูข้อจดทะเบียน 
นายสิริวทุธ์ิ  เสียมภกัดีและนายณัฎฐปัญญ ์ ศิริวริิยะกลุ 
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 (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็น
หลกัเกณฑเ์ฉพาะและจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ หรือใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน
ก็ได ้นอกจากน้ี กรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั 

                 
 ขอ้ความในวรรคหน่ึงจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งมาจากพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทัใน
อนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั 

 
ขอ้ 23. ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนเป็นประธานกรรมการ 
 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้รอง
ประธานกรรมการมีหนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัในกิจการซ่ึงประธานกรรมการมอบหมาย 

 
ขอ้ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์

ประชุม และให้ประธานกรรมการท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ี
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ในกรณีท่ีมีรองประธานกรรมการอยู ่ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม 
แต่ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยูใ่นท่ีประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้กรรมการซ่ึงมาประชุม
เลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 

 
 การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึง (1)  เสียงในการลงคะแนน เวน้

แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น และถา้คะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเพ่ือเป็นเสียงช้ีขาด 

 
ขอ้ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการไม่นอ้ย

กวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษทั จะแจง้การนดัประชุมโดย
วธีิอ่ืน และก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นก็ได ้

 
ขอ้ 26. ในการด าเนินกิจการบริษทั กรรมการตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัตลอดจน

มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั 
 
ขอ้ 27. หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัหรือเขา้เป็นหุ้นส่วนใน

หา้งหุน้ส่วนสามญั หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากดั หรือเป็นกรรมการของบริษทัจ ากดัหรือบริษทั
มหาชนจ ากดัอ่ืนใดท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั ไม่วา่เขา้ท าเพ่ือ 

             ประโยชน์ตนเอง หรือประโยชน์ผูอ่ื้น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้งกรรมการผูน้ั้น 
 
 
 

(ลงลายมือช่ือ).............................................................ผูข้อจดทะเบียน 
นายสิริวทุธ์ิ  เสียมภกัดีและนายณัฎฐปัญญ ์ ศิริวริิยะกลุ 
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ขอ้ 28. กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้ ในกรณีท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยตรง หรือโดยออ้ม ในสัญญาใด
ท่ีบริษทัท าข้ึน หรือในกรณีท่ีจ านวนหุน้หรือหุน้กูข้องบริษทัหรือบริษทัในเครือท่ีกรรมการถืออยูมี่จ านวนท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลง 

 
ขอ้ 29. คณะกรรมการจะตอ้งประชุมกนัอยา่งนอ้ยสาม (3)  เดือนต่อคร้ัง ณ จงัหวดัอนัเป็นท่ีตั้งส านกังาน ใ ห ญ่ ข อ ง บ ริ ษั ท ห รื อ

จงัหวดัใกลเ้คียง หรือ ณ สถานท่ีอ่ืนใด โดยการก าหนดวนั เวลา และสถานท่ี  เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ 
 
ขอ้ 30. กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั คือ กรรมการสองคน (2) คน ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั 
 
 คณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลง รายช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม ผกูพนับริษทัได ้
 

หมวดที ่6 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

 

 
ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุ้นทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อ
หุ้นคนอ่ืนๆ รวมกันไดจ้ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบห้า (45) วนันับแต่วนัครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหมี้ประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

 
 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคส่ีคร้ังใด จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาร่วม

ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 33 ผูถื้อหุ้นตามวรรคส่ีตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค้่าใชจ่้ายท่ีเกิดจาก
การจดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั 

 
 
 

(ลงลายมือช่ือ).............................................................ผูข้อจดทะเบียน 
นายสิริวทุธ์ิ  เสียมภกัดีและนายณัฎฐปัญญ ์ ศิริวริิยะกลุ 

ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปี
บญัชีของบริษทั 

 
การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง ให้เรียกวา่การประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็น
การประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 

 
ผูถื้อหุ้นหน่ึง (1) คนหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะ
เขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการวสิามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ี
ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายในส่ี
สิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
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ขอ้ 32. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุมโดยระบุสถานท่ี วนั  เวลา  ระ เ บียบวาระการ
ประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือ
ทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี  รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้น
และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทั้งน้ี ใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพก่์อน
วนัประชุมไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนั เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนั 

 
ทั้งน้ี สถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมจะอยูใ่นจงัหวดัอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือท่ีอ่ืน ใดตามท่ีคณะกรรมการจะ
ก าหนดก็ได ้

 
ขอ้ 33. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ยี่สิบห้า (25) คน หรือไม่

นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

 
 ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผู ้ ถือหุน้ซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุม
ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนัดเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้การ
ประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และใน
กรณีน้ีให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัว่า
จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 
ขอ้ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติั

หนา้ท่ีได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหท่ี้ประชุมเลือกผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมคนใดคนหน่ึงมาเป็นประธานในท่ีประชุมดงักล่าว 

 
ขอ้ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ใหถื้อวา่หุน้หน่ึงมีเสียงหน่ึง และผูถื้อหุน้คนใดมี ส่วนได้เสียเป็นพิเศษใน

เร่ืองใด ผูถื้อหุน้คนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูหุ้น้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให ้ 

ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

 และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
  (ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษทั 

 
 

(ลงลายมือช่ือ).............................................................ผูข้อจดทะเบียน 
นายสิริวทุธ์ิ  เสียมภกัดีและนายณัฎฐปัญญ ์ ศิริวริิยะกลุ 
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  (ค) การท า แกไ้ข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั 
               การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนใดเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการควบรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมี          
                          วตัถปุระสงคเ์พ่ือการแบ่งผลก าไรขาดทุนกนั 

  (ง)  การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
  (จ) การเพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษทั  
  (ฉ) การเลิกบริษทั  
  (ช) การออกหุน้กูข้องบริษทั   
  (ซ) การควบรวมกิจการบริษทักบับริษทัอ่ืน 
 
ขอ้ 36. กิจการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีพึงเรียกประชุมมีดงัน้ี 
 (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
 (2) พิจารณาอนุมติังบดุล และบญัชีก าไรขาดทุน  
 (3) พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 
 (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 
 (5) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 (6) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี และ 
 (7) กิจการอ่ืนๆ  
 

หมวดที ่7 
การบัญชี การเงนิ และการสอบบญัชี 

 
ขอ้ 37. รอบปีบญัชีของบริษทัเร่ิมตน้ในวนัท่ี 1 ตุลาคม และส้ินสุดลงในวนัท่ี 30 กนัยายนของทุกปี 
 
ขอ้ 38. บริษทัตอ้งจดัใหมี้การท าและเก็บรักษาสมุดบญัชี ตลอดจนการสอบบญัชีตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และตอ้งจดัท า 
           งบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนอยา่งนอ้ยคร้ังหน่ึงในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน อนัเป็นรอบปีบญัชีของบริษทั 
 
ขอ้ 39. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

ในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมติัและคณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้ผูส้อบบญัชีตรวจสอบงบดุลและงบก าไรขาดทุน
นั้นใหเ้สร็จก่อนท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 
ขอ้ 40. คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีไปใหผู้ถื้อหุน้ พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 

(1) ส าเนางบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบ 
บญัชี และ 

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ เพ่ือประกอบรายงาน 
 
 

(ลงลายมือช่ือ).............................................................ผูข้อจดทะเบียน 
นายสิริวทุธ์ิ  เสียมภกัดีและนายณัฎฐปัญญ ์ ศิริวริิยะกลุ 
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ขอ้ 41. ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใดๆ ของบริษทั 
 
ขอ้ 42. ผูส้อบบญัชีมีอ านาจในการตรวจสอบบญัชี เอกสาร และหลกัฐานอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัรายไดร้ายจ่าย  ตลอดจนทรัพย์สินและ

หน้ีสินของบริษทัไดใ้นระหวา่งเวลาท าการของบริษทั ในการน้ีให้ผูส้อบบญัชีมีอ านาจสอบถามกรรมการ พนักงานลูกจา้ง ผู ้
ด  ารงต าแหน่งหน้าท่ีใดๆ ของบริษทั และตวัแทนของบริษทั รวมทั้งให้บุคคลเหล่านั้นช้ีแจงขอ้เท็จจริงหรือส่งเอกสาร หรือ
หลกัฐานเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของบริษทัได ้

 
ขอ้ 43. ผูส้อบบญัชีมีหนา้ท่ีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการพิจารณางบดุล  บัญ ชีก าไรขาดทุนและ

ปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษทัเพ่ือช้ีแจงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุ้น และให้บริษทัจดัส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของ
บริษทัท่ีผูถื้อหุน้จะพึงไดรั้บในการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังนั้นแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 

 
หมวดที ่8 

เงนิปันผลและเงนิส ารอง 
 
ขอ้ 44. หา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผล 

 
เงินปันผลนั้นใหแ้บ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กนั เวน้แต่ในกรณีบริษทัออกหุ้นบุริมสิทธิและก าหนดให้หุ้นบุริมสิทธิไดรั้บ
เงินปันผลแตกต่างจากหุน้สามญั ใหจ้ดัสรรเงินปันผลตามท่ีก าหนดไว ้ โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ 

 
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นคร้ังคราว เม่ือเห็นวา่บริษทัมีผลก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นนั้น 
และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลแลว้ ใหร้ายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมผูถื้อหุ้น
คราวต่อไป 

  
การจ่ายเงินปันผลใหก้ระท าภายในหน่ึง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้น หรือท่ีประชุมคณะกรรมการลงมติแลว้แต่กรณี 
ทั้งน้ี ใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้และใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนงัสือพิมพเ์ป็นเวลาติดต่อกนัไม่
นอ้ยกวา่สาม (3) วนัดว้ย 

 
ขอ้ 45. บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ (5) ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดเงิน

ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน 
 
 
 

(ลงลายมือช่ือ).............................................................ผูข้อจดทะเบียน 
นายสิริวทุธ์ิ  เสียมภกัดีและนายณัฎฐปัญญ ์ ศิริวริิยะกลุ 

 
 
 



หนา้ 11 ของจ านวน 11 หนา้ 
 

 
 

หมวดที ่9 
บทเพิม่เตมิ 

 
ขอ้ 46. ตราของบริษทัใหใ้ชด้งัท่ีประทบัไวน้ี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงลายมือช่ือ).............................................................ผูข้อจดทะเบียน 
นายสิริวทุธ์ิ  เสียมภกัดีและนายณัฎฐปัญญ ์ ศิริวริิยะกลุ 


