
ขอบงัคบัของบรษิทั เอเชีย่น พรอ็พเพอรตี ้ดเีวลลอปเมนท จาํกดั (มหาชน) 

ขอบงัคบั 

หมวดท่ี 1 บทท่ัวไป 

ขอ 1 ขอบังคับน้ีเรียกวา ขอบังคับของ บริษัท เอเช่ียน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

ขอ 2 คําวา “บริษัท” ในขอบังคับนี้หมายถึง บริษัท เอเช่ียน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

ขอ 3 ขอความอ่ืนท่ีมิไดกลาวไวในขอบังคบัน้ี ใหถือและบังคับตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน จํากัด ทุก

ประการ 

หมวดที่ 2 การออกหุน 

ขอ 4 ในการชําระเงินคาหุน ผูจองหุน หรือผูซื้อจะขอหักกลบลบหน้ีกับบริษัทไมได ท้ังน้ี เวนแตในกรณีท่ีบริษัทปรับ

โครงสรางหน้ีโดยการออกหุนใหม เพื่อชําระหน้ีแกเจาหนี้ตามโครงการแปลงหน้ีเปนทุน โดยมติของที่ประชุมผูถือหุน

ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

การออกหุนเพื่อชําระหน้ีและโครงการแปลงหนี้เปนทุนตามวรรคกอน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 

ขอ 5 ใบหุนของบริษัทน้ีเปนชนิดระบุชื่อผูถือหุน และตองมีกรรมการอยางนอยหนึ่งคน ลง หรือ พิมพลายมือช่ือไว แต

กรรมการจะมอบหมายใหนายทะเบียนหุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย ลง หรือพิมพลายมือชื่อ

แทนก็ได หรือบริษัทอาจแตงตั้งให บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือบุคคลอ่ืนท่ีตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยเห็นชอบเปนนายทะเบียนหุน หรือนายทะเบียนหลักทรัพยของบริษัท วิธีปฏิบัติเก่ียวกับงานทะเบียนหุน

ของบริษัทใหเปนไปตามท่ีนายทะเบียนหุนกําหนด 

ขอ 6 บริษัทจะออกใบหุนใหแกผูถือหุยภายใน 2 เดือน นับแตวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัทฯหรือนับแตวันที่ไดรับ

ชําระเงินคาหุนครบ กรณีจําหนายหุนท่ีออกใหมภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ 

ขอ 7 ใบหุนฉบบัใดสญูหาย ลบเลือน หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหคณะกรรมการบริษัทฯ ออกใบหุนใหแกผูถือหุนใหมภายใน 

14 วัน นับแตวันไดรับคําขอ โดยใหผูถือหุนชําระคาธรรมเนียนใบหุนฉบบัละ 5 บาท 

ขอ 8 บริษัทจะถือหรือรับจํานําหุนของตนเองมิได ทั้งน้ีเวนแตกรณีดังตอไปน้ี 

(1) บริษัทอาจซื้อหุนคืนจากผูถือหุนท่ีออกเสียงไมเห็นดวยกับมตขิองท่ีประชมุผูถือหุน ซึ่งอนุมัติการแกไขขอบังคบัของ

บริษัท ในสวนท่ีเก่ียวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปนผล เน่ืองจากผูถือหุนท่ีออกเสียงไม

เห็นดวยวาตนไมไดรับความเปนธรรม 

(2) บริษัทอาจซื้อหุนคืนเพื่อวัตถุประสงคในการบริหารเงิน ในกรณีท่ีบริษัทมีกําไรสะสม และสภาพคลองสวนเกิน และ

การซื้อหุนคืนไมเปนเหตุใหบริษัทประสบปญหาทางการเงิน 

เอกสารแนบที่ 8

(ขอบังคบัปจจุบนั) 



ท้ังน้ี หุนที่บริษัทถือ ไมนับเปนองคประชุมในการประชุมผูถือหุน และไมมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิใน

การรับเงินปนผล 

ในกรณีที่บริษัทซื้อหุนคืนเพื่อบริหารทางการเงินตามขอ (2) หากจํานวนหุนท่ีซื้อคืนเกินรอยละ 10 ของทุนชําระแลว 

บริษัทจะตองขออนุมัติที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียง โดยจะตองดําเนินการซื้อคืนภายใน 1 ป นับแตวันที่ไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน ในกรณีจํานวนที่ซื้อคืน

ไมเกินรอยละ 10 ของทุนชําระแลว ใหคณะกรรมการของบริษัทมีอํานาจพิจารณาอนุมัติการซื้อหุนคืนดังกลาวไดโดย

ไมตองขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน บริษัทจะดําเนินการจําหนายหุนท่ีบริษัทซื้อคืนตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่

กฎหมายกําหนด ท้ังน้ีในกรณีที่บริษัทไมสามารถจําหนายหุนที่บริษัทซื้อคืนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัทจะ

ดําเนินการลดทุน โดยการตัดหุนจดทะเบียนสวนท่ีจําหนายไมไดตามเงื่อนไขและวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด 

หมวดที่ 3 การโอนหุน 

ขอ 9 หุนของบริษัทโอนไดโดยไมมีขอจํากัด เวนแตการโอนหุนน้ันเปนเหตุใหมีคนตางดาวถือหุนอยูในบริษัท เกินกวารอยละ 

30 

ขอ 10 การโอนหุนยอมสมบูรณเมื่อผูโอนไดสลักหลังใบหุน โดยระบุช่ือผูรับโอนและลงลายมือช่ือของผูโอนกับผูรับโอน และสง

มอบใบหุนใหแกผูรับโอน 

การโอนหุนใชยันบริษัทไดเมื่อบริษัทไดรับคํารองขอใหลงทะเบียนโอนหุนแลว และใชยันบุคคลภายนอกได เมื่อบริษัท

ไดลงทะเบียนการโอนหุนแลว 

เมื่อบริษัทเห็นวา การโอนหุนถูกตองตามกฎหมาย ใหบริษัทลงทะเบียนการโอนหุนภายใน 14 วัน นับแตวันท่ีไดรับคํา

รองขอ หากการโอนหุนไมถูกตองสมบูรณ ใหบริษัทแจงแกผูย่ืนคํารองภายใน 7 วัน 

หากหุนของบริษัทไดรับการจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ใหการโอนหุนเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย 

และตลาดหลักทรัพย 

ขอ 11 กรณีผูรับโอนหุนประสงคจะไดใบหุนใหม ใหรองขอตอบริษัทโดยทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อของผูรับโอนหุน และมี

พยาน 1 คน ลงลายมือชื่อรับรองพรอมกับคืนใบหุนเดิมใหแกบริษัท ใหบริษัทลงทะเบียนการโอนหุนภายใน 7 วัน และ

ออกใบหุนใหใหมภายใน 1 เดือน นับแตวันไดรับคํารองขอ 

หมวดท่ี 4 คณะกรรมการ 

ขอ 12 ใหบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมด

ตองมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักร 

ขอ 13 กรรมการน้ันใหท่ีประชุมผูถือหุนเลือกต้ังพรอมกันในคราวเดียวกันตามหลักเกณฑ และวิธีการดังตอไปน้ี 

(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือคูณดวยจํานวนกรรมการท่ีจะเลือกต้ัง 

(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเปนกรรมการก็ได 

ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 



(3) บุคคลซึง่ไดคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี 

ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี ใหเลือกโดยวิธีจับ

ฉลาก เพื่อใหไดจํานวนกรรมการที่จะพึงมี 

ขอ 14 ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการท่ีจะแบงออก

ใหตรงเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวน 1 ใน 3 

กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ันใหจับฉลากกันวาผูใดจะออก 

สวนปหลังๆตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานท่ีสุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง 

ขอ 15 นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ  

 (1) ตาย 

 (2) ลาออก 

 (3) ขาดคุณสมบติัหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 68 แหงพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 

 (4) ท่ีประชุมผูถือหุนลงมติใหออกตาม ขอ 18 

 (5) ศาลมคีําส่ังใหออก 

ขอ 16 กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง ใหย่ืนใบลาออกตอบริษัท การลาออกมีผลนับแตวันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท 

 กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหน่ึง จะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนทราบดวยก็ได 

ขอ 17 ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหกรรมการเลือกบุคคลซึง่มคีุณสมบติั

และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535เขาเปนกรรมการแทนใน

การประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการ

แทนดังกลาว จะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการท่ีตนแทน 

มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนกรรมการท่ียัง

เหลืออยู 

ขอ 18 ท่ีประชุมผูถือหุน อาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอย

กวาสามในส่ีของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวน

หุนท่ีถือ โดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ขอ 19 กรรมการจะเปนผูถือหุนของบริษัทหรือไมก็ได 

ขอ 20 ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานกรรมการ 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหน่ึง หรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการก็ได รอง

ประธานกรรมการมีหนาท่ีตามขอบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย 



ขอ 21 ในการประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองค

ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ถามีรองประธานกรรมการ ให

รองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไมสามารถปฏิบติัหนาท่ีได ใหกรรมการซึ่ง

มาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานในที่ประชุม 

 การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก 

กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน เวนแตกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเร่ืองใดไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในเร่ืองน้ัน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 

ขอ 22 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหประธานกรรมการ หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายสงหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ

ไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวน เพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชนของบริษัท จะแจงการนัด

ประชุมโดยวิธีอ่ืนและกําหนดวันประชุมใหเร็วกวาน้ันก็ได 

ขอ 23 กรรมการตองปฏิบตัิหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชมุผูถือหุน 

ขอ 24 หามมิใหกรรมการประกอบกิจการเขาเปนหุนสวนหรือเขาเปนกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปน

การแขงขันกับกิจการของบริษัท เวนแตจะแจงใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบกอนท่ีจะมีมติแตงต้ัง 

ขอ 25 กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียในสัญญาท่ีทํากับบริษัท หรือถือหุนหรือหุนกูเพิ่มขึ้น 

หรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ 

ขอ 26 คณะกรรมการของบริษัท ตองประชุมอยางนอย 3 เดือน ตอคร้ัง 

ขอ 27 กรรมการสองทานลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท จึงจะมีผลผูกพันบริษัทได 

 คณะกรรมการอาจกําหนดช่ือกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท พรอมประทับตราสําคัญของบริษัท 

หมวดท่ี 5 การประชุมผูถือหุน 

ขอ 28  คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามญัประจําป ภายในส่ีเดือนนับแตวันส้ินสุดของรอบป

บัญชีของบริษัท 

การประชุมผูถือหุนคราวอ่ืนนอกจากท่ีกลาวแลวใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุน

เปนการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนไมนอยกวาย่ีสิบหาคน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไม

นอยกวาหน่ึงในสิบ ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดจะเขาช่ือกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุน

เปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย 

คณะกรรมการตงจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือน นับแตวันไดรับหนังสือจากผูถือหุน  

ขอ 29 ในการเรียกประชุมผูถือหุนน้ัน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมระบ ุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการ

ประชุม และเร่ืองที่จะเสนอตอท่ีประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเร่ืองที่จะเสนอเพื่อ

ทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกลาว และจัดสงใหผูถือ



หุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม ทั้งน้ีใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพไม

นอยกวา 3 วัน กอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน 

ขอ 30 ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวาย่ีสิบหาคน หรือไม

นอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนหุนท่ีจําหนาย

ไดท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ในกรณีที่ปรากฎวา การประชุมผูถือหุนคร้ังใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหน่ึงชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งเขามารวม

ประชุมไมครบองคประชุมตามท่ีกําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัด เพราะผูถือหุนรองขอ การประชุมเปน

อันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนน้ันมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม และใหสง

หนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังน้ีไมบังคบัวาจะตองครบองค

ประชุม 

ขอ 31 มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้นใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชมึและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน 

ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดังตอไปน้ี ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 (ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางสวนท่ีสําคัญใหแกบุคคลอ่ืน 

 (ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืน หรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 

(ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัทท้ังหมด หรือบางสวนท่ีสําคัญ การ

มอบหมายใหบุคคลอ่ืนเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืน โดยมีวัตถุประสงคจะแบง

กําไรขาดทุนกัน 

ขอ 32 กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังน้ี 

 (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอท่ีประชุม แสดงวาในรอปปที่ผานมากิจการของบริษัทไดจัดการไป 

 (2) พิจารณา และอนุมัติงบดุล 

 (3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร 

 (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 (5) แตงต้ังผูสอบบัญชี 

 (6) กิจการอ่ืนๆ 

ขอ 33 รอบปบัญชีของบริษัทฯ เร่ิมตนในวันท่ี 1 มกราคม และส้ินสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป 



ขอ 34 บริษัทฯตองจัดใหมีการทํา และเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายวาดวยการน้ันและตองจัดทํางบดุล 

และบัญชีกําไรขาดทุน อยางนอยคร้ังหน่ึงในรอบ 12 เดือน อันเปนรอบปบัญชีของบริษัท 

ขอ 35 คณะกรรมการตองจัดใหมีการทํางบดุล และบัญชกํีาไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดของรอบปบัญชขีองบริษัท เสนอตอท่ีประชุม

ผูถือหุน ในการประชุมสามัญประจําปเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุล และบัญชีกําไรขาดทุนน้ี คณะกรรมการตองจัดใหผูสอบ

บัญชีตรวจสอบใหเสร็จกอนนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน 

ขอ 36 คณะกรรมการตองจัดสงเอกสารดังตอไปน้ีใหผูถือหุน พรอมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําป 

 (1) สําเนางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุนท่ีผูสอบบญัชีตรวจสอบแลว พรอมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชี 

 (2) รายงานประจําปของคณะกรรมการ 

ขอ 37 หามมิใหแบงเงินปนผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร ในกรณีท่ีบริษัทยังคงมียอดขาดทุนสะสมอยูหามมิใหแบง

เงินปนผล 

 เงินปนผลใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทาๆกัน 

คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนคร้ังคราว ในเมื่อเห็นวาบริษัทมีผลกําไรสมควร

พอที่จะเชนน้ัน และรายงานใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป 

การจายเงินปนผล ใหกระทําภายใน 1 เดือน นับแตวันท่ีที่ประชุมผูถือหุน หรือคณะกรรมการลงมติแลวแตกรณี ทั้งน้ีให

แจงเปหนนังสือไปยังผูถือหุน และใหโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลน้ันในหนังสือพิมพดวย 

ขอ 38 บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารอง ไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวย

ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

ขอ39 ผูสอบบัญชตีองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงหนาท่ีใดๆของบริษัท 

ขอ 40 ผูสอบบัญชี มีอํานาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอ่ืนใดที่เก่ียวกับรายได รายจาย ตลอดจนทรัพยสิน และหนี้สิน

ของบริษัท ในระหวางเวลาทําการของบริษัท ในการน้ีใหมีอํานาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจาง ผูดํารงตําแหนง

หนาท่ีใดๆของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งใหช้ีแจงขอเท็จจริง หรือสงเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการดําเนิน

กิจการของบริษัทได 

ขอ 41 ผูสอบบัญชมีีสิทธิทําคําช้ีแจงเปนหนังสือเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน และมีหนาที่เขารวมประชุมในการประชุมผูถือหุนของ

บริษัททุกคร้ังที่มกีารพิจารณางบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และปญหาเก่ียวกับบัญชีของบริษัทเพื่อช้ีแจงการตรวจสอบบญัชี

ตอผูถือหุน และใหบริษัทจัดสงรายงาน และเอกสารของบริษัทท่ีผูถือหุนจะพึงไดรับในการประชุมผูถือหุนคร้ังน้ันแก

ผูสอบบัญชดีวย 

ขอ 42 ตราของบริษัทใหใชดังท่ีประทับไวนี้ 

ขอ 43 ขอบังคับน้ีหากมีท่ีซึ่งจําเปน หรือสมควรจะแกไขเปล่ียนแปลง ก็ใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาจัดการเปล่ียนแปลงแกไข

ไดตามกฎหมาย 



ขอ 44 บริษัทอาจลดทุนของบริษัทจากจํานวนที่จดทะเบียนไวได ดวยการลดมูลคาหุนแตละหุนใหต่ําลงหรือลดจํานวนหุนให

นอยลง โดยมติท่ีประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมา

ประชุม และมีสิทธิออกเสียง 

ท้ังน้ี บริษัทจะลดทุนลงไปใหต่ํากวาจํานวนหน่ึงในส่ี (1/4) ของทุนท้ังหมดไมได เวนแตในกรณีท่ีบริษัทขาดทุนสะสม 

และไดมีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามลําดับท่ีกฎหมายกําหนดแลว ยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู บริษัทอาจลดทุน

ใหเหลือต่ํากวาจํานวนหน่ึงในส่ี (1/4) ของทุนท้ังหมดได 

ท้ังน้ี การลดทุนใหต่ํากวาหนึ่งในส่ี (1/4) ของทุนทั้งหมดตามวรรคสอง ตองใชมติท่ีประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไม

นอยกวาสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง 

ขอ 45 ในกรณีที่บริษัท หรือบริษัทยอยตกลงเขาทํารายการท่ีเก่ียวโยง หรือรายการเก่ียวกับการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง

สินทรัพยของบริษัท หรือบริษัทยอยตามความหมายท่ีกําหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท่ีใชบังคับ

กับการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการไดมา หรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน

แลวแตกรณี ใหบริษัทตามหลักเกณฑ และวิธีการตามท่ีประกาศดังกลาวกําหนดไวในเร่ืองนั้นๆดวย 

 

 

 

 

ลงลายมือช่ือ               /S/  ผูขอจดทะเบียน 

  (นาย วิลาศ ปลกศิริ) 
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ขอบงัคบั 

ของ 

บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พเพอรตี้ ดเีวลลอปเมนท จาํกดั (มหาชน) 

 

 

หมวด 1 บททัว่ไป 

 

ขอ 1. ขอบังคบันี้ใหเรยีกวา ขอบงัคบัของ บริษัท เอเชีย่น พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

 

ขอ 2. คําวา "บรษิัท" ท่ีใชในขอบังคบันีใ้หหมายถึง บรษิทั เอเชีย่น พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

 

ขอ 3. เวนแตขอบังคบันี้จะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ใหนาํบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยบริษทัมหาชนจํากัดและกฎหมาย

วาดวยหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพยมาใชบงัคบักับบรษิัท ทุกประการ 

 

ขอ 4. ในกรณีท่ีบริษัท หรือบริษัทยอยตกลงเขาทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการไดมาหรือจําหนายไปซึง่

ทรัพยสินของบรษิัทหรือบรษิัทยอยตามความหมายท่ีกําหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดใชบังคับกับการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันของ

บริษทัจดทะเบยีน หรือการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินของบริษทัจดทะเบยีนแลวแตกรณีใหบริษทัปฏบิัติตาม

หลักเกณฑและวธิีการตามท่ีประกาศดังกลาวกําหนดไวในเร่ืองนัน้ๆดวย 

 

หมวด 2 การออกหุน 

 

ขอ 5. หุนของบริษัทเปนหุนสามัญชนดิระบุชื่อผูถือ อันเปนหุนท่ีตองใชเงินครั้งเดยีวจนเต็มมูลคา และ/หรือเปนหุนท่ีชําระ

คาหุนดวยทรัพยสินอ่ืนนอกจากตวัเงนิ หรือใหใชลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร สิทธิบัตร 

เครื่องหมายการคา แบบหรือหุนจําลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธลีับใด ๆ หรือใหใชขอสนเทศเก่ียวกับ

ประสบการณทางอุตสาหกรรม การพาณชิย หรือวิทยาศาสตร  

 

 บริษทัมีสิทธท่ีิจะออกหุนบุรมิสิทธ ิหุนกู ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพยอ่ืนใดก็ตามท่ีกฎหมายวาดวยหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพยอนุญาต 

 

ขอ 6. ในการชําระเงินคาหุน ผูจองหุนหรือผูซื้อจะขอหักกลบลบหน้ีกับบริษทัไมได ท้ังนี้ เวนแตในกรณีท่ีบริษัท       ปรับ

โครงสรางหนี้โดยการออกหุนใหม เพื่อชําระหนี้แกเจาหนีต้ามโครงการแปลงหน้ีเปนทุน โดยไดรบัมติท่ีประชมุผูถือ

หุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึง่มาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

 

การออกหุนเพื่อชําระหนี้และโครงการแปลงหนี้เปนทุนตามวรรคกอน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี

กําหนดในกฎกระทรวง 

 

เอกสารแนบท่ี 8
ขอบังคับที่นําเสนอแกไข 
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ขอ 7. ใบหุนของบริษัทเปนชนิดระบุชื่อผูถือหุน และตองมีกรรมการอยางนอยหนึ่งคนลงหรือพิมพลายมือชือ่ แตบริษัท

อาจมอบหมายใหนายทะเบยีนหุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเปนผูลงหรอืพิมพลายมือชื่อ

ในใบหุนแทนก็ได บริษทัอาจแตงตั้งบคุคลธรรมดาหรือนิตบิุคคลทําหนาท่ีเปนนายทะเบยีนหุนก็ได หากบริษัท

แตงตั้งนายทะเบยีนหุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย วิธปีฏิบตัิเก่ียวกับงานทะเบยีนหุนของ

บริษทัใหเปนไปตามท่ีนายทะเบียนหุนกําหนด 

 

ขอ 8. บริษทัจะถือหุนหรือรับจํานําหุนของตนเองมไิด เวนแตกรณีดงัตอไปนี ้

 

(1) บริษทัอาจซื้อหุนคืนจากผูถือหุนท่ีออกเสียงไมเห็นดวยกับมติของท่ีประชมุผูถือหุน ซึ่งอนมุัติการ  แกไข

ขอบังคบัของบรษิัทในสวนท่ีเก่ียวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงนิ ปนผล 

เนื่องจากผูถือหุนที่ออกเสียงไมเห็นดวย เห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรม 

 

(2) บริษทัอาจซื้อหุนคืนเพื่อวัตถุประสงคในการบริหารเงนิ ในกรณีท่ีบริษัทมีกําไรสะสมและสภาพคลอง

สวนเกิน และการซื้อหุนคืนไมเปนเหตุใหบรษิัทประสบปญหาทางการเงนิ 

 

ท้ังนี้ หุนที่บริษัทถือ ไมนบัเปนองคประชุมในการประชมุผูถือหุน และจะไมมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และ

ไมมีสิทธิในการรับเงนิปนผล 

 

บริษทัจะตองจําหนายหุนที่บริษทัซื้อคืนตามวรรคกอน ภายในเวลาที่กําหนดในโครงการซื้อหุนคนืท่ีบริษัทกําหนด 

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีบริษัทไมสามารถจําหนายหุนท่ีบรษิัทซื้อคนืไดหมดภายในเวลาที่กําหนด บริษัทจะดาํเนนิการลดทุน

ท่ีชําระแลว โดยวิธีการตัดหุนจดทะเบยีนสวนท่ีจําหนายไมได 

 

การซื้อหุนคืน การจําหนายหุนท่ีซื้อคืน และการตดัหุนท่ีซื้อคืนรวมถึงการกําหนดจํานวน ราคาเสนอซื้อหุนคืน หรือ

ราคาเสนอขายหุนที่ซื้อคืน หรือกรณีอ่ืนใดที่เก่ียวของกับการซื้อหุนคืนดังกลาว ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ

วิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และในกรณีท่ีหุนของบริษทัเปนหลักทรัพยจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย บรษิัทจะตองปฏิบตัติามขอบังคบั ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย

ดวย 

 

การซื้อหุนคืนไมเกินรอยละสิบ (10) ของทุนชําระแลว ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณา

อนุมัติ ท้ังนี้ ในกรณีท่ีจํานวนหุนท่ีซื้อคืนมจีํานวนเกินกวารอยละสิบ (10) ของทุนชําระแลว บรษิัทจะตองไดรับมติ

ของท่ีประชมุผูถือหุนดวยคะแนนเสียงขางมากของ ผูถือหุนซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และบรษิัท

จะทําการซื้อหุนคืนภายในหนึ่ง (1) ป นับแตวนัท่ีไดรบัมติของท่ีประชุม 

ผูถือหุน 

 

ขอ 9. บุคคลใดไดมาซึง่กรรมสิทธิ์ในหุนใด ๆ เนื่องจากการตายหรือลมละลายของผูถือหุน เมื่อไดนําหลักฐานอันชอบดวย

กฎหมายมาแสดงตอบรษิัทครบถวนแลว ใหบรษิทัลงทะเบยีนและออกใบหุนใหมภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายท่ี

เก่ียวของจะกําหนด 
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 ในกรณีท่ีใบหุนชํารุดในสาระสําคัญหรือลบเลือน เมื่อไดนําใบหุนเดิมมาเวนคนื ใหบริษัทออกใบหุนใหใหม หากใบ

หุนสูญหายหรือถูกทําลาย ใหผูถือหุนนําหลักฐานการแจงความจากพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอ่ืนอันสมควรมา

แสดงตอบรษิัท ใหบริษัทออกใบหุนใหมแกผูถือหุนภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวของจะกําหนด 

 

หมวด 3 การโอนหุน 

 

ขอ 10. หุนของบริษัทใหโอนกันไดโดยไมมขีอจํากัด และหุนท่ีถือโดยคนตางดาวในขณะใดขณะหนึง่ตองมีจาํนวนรวมกัน

ไมเกินรอยละสามสิบ (30) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด การโอนหุนรายใดท่ีจะทําใหอัตราสวนการถือหุน

ของคนตางดาวของบริษทัเกินอัตราสวนขางตน บริษัทมีสิทธิปฏเิสธการโอนหุนของบรษิัทรายนั้นได 

 

ขอ 11. การโอนหุนนัน้ยอมสมบรูณเมื่อผูโอนไดสลักหลงัใบหุน โดยระบุชือ่ผูรับโอนและลงลายมือชื่อของผูโอนกับผูรับโอน 

และไดมีการสงมอบใบหุนฉบับดังกลาวใหแกผูรบัโอน 

 

 การโอนหุนดังกลาวนัน้ จะใชยนับริษทัไดตอเมื่อบริษทัไดรับคํารองขอใหลงทะเบยีนการโอนหุนและจะใชยัน

บุคคลภายนอกไดตอเมื่อบรษิัทไดลงทะเบยีนการโอนหุนเปนที่เรียบรอยแลว เมื่อบริษัทเห็นวาการโอนหุนถูกตอง

ตามกฎหมาย ใหบริษทัลงทะเบียนการโอนหุนภายใน สิบส่ี (14) วันนับแตวนัท่ีไดรับการรองขอ หากการโอนหุน

ไมถูกตองสมบรูณใหบริษัทแจงแกผูยืน่คํารองภายใน เจ็ด (7) วนั 

 

 หากหุนของบริษทัไดรบัการจดทะเบยีนเปนหลักทรัพยจดทะเบยีน ใหการโอนหุนเปนไปตามกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลกัทรพัยกําหนด 

 

ขอ 12. ในกรณีท่ีมีหุนบรุิมสิทธิ การแปลงหุนบุรมิสิทธิเปนหุนสามัญนัน้กระทําไดโดยใหผูถือหุนท่ีประสงคจะแปลงหุน

ดังกลาว ยื่นคําขอแปลงหุนตอบรษิัทพรอมกับสงมอบใบหุนคนื 

 

 การแปลงหุนตามวรรคหนึ่ง ใหมผีลนบัแตวันยืน่คําขอ ในการนี้ใหบริษัทออกใบหุนใหมใหแกผูขอภายในระยะเวลา

ท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวของจะกําหนด 

 

ขอ 13. บริษทัอาจงดรับลงทะเบยีนการโอนหุน ในระหวาง ยี่สิบเอ็ด (21) วัน กอนวนัประชุมผูถือหุนแตละครั้งก็ได โดย

ประกาศใหผูถือหุนทราบลวงหนา ณ สํานักงานใหญ และสํานักงานสาขาของบริษทัทุกแหงไมนอยกวา สิบส่ี (14) 

วันกอนวันงดรบัลงทะเบยีนการโอนหุน หรืออาจกําหนดวนัใหสิทธิผูถือหุนท่ีมีสิทธเิขาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยก็ได 

 

 

หมวด 4 คณะกรรมการ 

 

ขอ 14. ใหบริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบดวยกรรมการอยางนอย หา (5) คน และกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึง่

ของจํานวนกรรมการท้ังหมดตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร และใหคณะกรรมการเลือกตัง้กรรมการดวยกันเปน

ประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตําแหนงอ่ืนตามท่ีเห็นเหมาะสมดวยก็ได รองประธาน

กรรมการมีหนาท่ีตามขอบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย 
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ขอ 15. ผูเปนกรรมการของบรษิัท ไมจําเปนจะตองเปนผูถือหุนของบริษัท 

 

ขอ 16. ใหท่ีประชมุผูถือหุนเลือกตัง้กรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดงัตอไปนี ้

 

1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนท่ีตนถือ 

2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูเลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรอืหลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีท่ี

เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพยีงใดไมได  

3) บุคคลซึง่ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลอืกตั้งเปนกรรมการ เทาจํานวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพงึเลือกตั้งในครั้งนัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดบัถัดลงมามี

คะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนัน้ใหผูเปนประธานเปนผู

ออกเสียงชี้ขาด 

 

ขอ 17. ในการประชมุสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึง่ในสาม (1/3) โดย

อัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคยีงท่ีสุดกับสวนหนึ่งในสาม 

(1/3) 

 

 กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบรษิัทนัน้ ใหจับสลากวาผูใดจะออก 

สวนปหลัง ๆ ตอไป ใหกรรมการที่อยูในตาํแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง 

 

 กรรมการผูออกจากตําแหนงไปนั้นอาจจะเลือกเขารบัตําแหนงอีกก็ได 

 

ขอ 18. นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการอาจพนตําแหนงเมื่อ 

 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคณุสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดหรือกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย 

(4) ท่ีประชมุผูถือหุนลงมติใหออก 

(5) ศาลมคีําส่ังใหออก 

 

ขอ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง ใหยืน่ใบลาออกตอบริษัท การลาออกมีผลนับแตวนัท่ีใบลาออกไปถึงบริษัท 

 

 กรรมการซึง่ลาออกตามวรรคหนึง่จะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบยีนตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด

ทราบดวยก็ได 

 

ขอ 20. ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึง่มี

คุณสมบัติ และไมมลีักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดและกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพยเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือ

นอยกวาสอง (2) เดือน บคุคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพยีงเทาวาระทีย่ัง

เหลืออยูของกรรมการทีต่นแทน 
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 มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ี (3/4) ของจํานวนกรรมการ

ท่ียังเหลืออยู 

 

ขอ 21. ในกรณีท่ีกรรมการพนจากตําแหนงท้ังคณะ ใหคณะกรรมการท่ีพนจากตําแหนงยงัคงอยูรักษาการในตําแหนงเพื่อ

ดําเนนิกิจการของบรษิัทตอไปเพยีงเทาท่ีจําเปนจนกวากรรมการชุดใหมเขารบัหนาท่ี เวนแตศาลจะมีคําส่ังเปนอยาง

อ่ืน ในกรณีท่ีคณะกรรมการพนจากตําแหนงตามคําส่ังศาล 

 

 คณะกรรมการท่ีพนจากตําแหนง ตองจัดใหมีการประชมุผูถือหุนเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหมภายในหนึง่ (1) 

เดือนนับแตวนัพนจากตําแหนง โดยสงหนังสือนัดประชมุไปยังผูถือหุนไมนอยกวาสิบส่ี (14) วนักอนวนัประชุม 

และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนงัสือพิมพไมนอยกวาสาม (3) วันกอนวนัประชุมดวย โดยจะตองโฆษณา

เปนระยะเวลาสาม (3) วันติดตอกัน 

 

ขอ 22. ท่ีประชมุผูถือหุน อาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไม

นอยกวาสามในส่ี (3/4) ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชมุและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุนนบัรวมกันไดไม

นอยกวาก่ึงหนึง่ (1/2) ของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

ขอ 23. คณะกรรมการเปนผูรบัผิดชอบจดัการกิจการท้ังหลายท้ังปวงของบริษัท และมีอํานาจหนาท่ีดําเนนิการภายใน

ขอบเขตของกฎหมาย วตัถุประสงค ขอบังคับของบริษทั และตามมติของท่ีประชมุผูถือหุน  

 

 คณะกรรมการอาจมอบหมายใหบุคคลหนึ่งหรือหลายคน ปฏิบตัิงานอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได 

 

ขอ 24. คณะกรรมการของบริษทัตองประชุมอยางนอย สาม (3) เดือนตอครั้ง การประชุมคณะกรรมการของบริษทั ใหจัด

ขึ้น ณ ทองท่ีอันเปนทีต่ั้งสํานักงานใหญของบริษทั หรือจงัหวัดใกลเคยีง หรือ ณ ท่ีอ่ืนใดตามท่ีประธานกรรมการ 

หรือผูซึ่งไดรบัมอบหมายจากประธานกรรมการจะกําหนด 

 

ขอ 25. ในการเรยีกประชุมคณะกรรมการ ใหประธานกรรมการ หรือผูซึ่งไดรบัมอบหมาย จัดสงหนังสือนดัประชมุไปยัง

กรรมการไมนอยกวาเจ็ด (7) วนักอนวันประชุม เวนแตในกรณีจําเปนรบีดวน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชนของ

บริษทั จะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน และกําหนดวันนัดประชุมเร็วกวานั้นก็ได  

 

 ในกรณีท่ีกรรมการตั้งแตสองคนขึ้นไปรองขอใหมีการเรยีกประชมุคณะกรรมการ ใหประธานกรรมการกําหนดวนั

นัดประชมุภายในสิบส่ี (14) วนันับแตวนัท่ีไดรบัการรองขอเชนวานั้น 

 

ขอ 26. ในการประชุมคณะกรรมการ จะตองประกอบดวยกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด จงึจะ

ครบเปนองคประชุม ในกรณท่ีีประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชมุ หรือไมสามารถปฏบิัติหนาท่ีได ถามีรอง

ประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมรีองประธานกรรมการ หรือมีแตไมสามารถปฏบิัติ

หนาท่ีไดใหกรรมการซึ่งมาประชมุเลือกกรรมการคนหนึง่ขึน้เปนประธานในท่ีประชุม 

 

 มติท้ังปวงของท่ีประชมุคณะกรรมการ ใหตัดสินดวยคะแนนเสียงขางมากของกรรมการทีม่าประชมุ 
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 กรรมการคนหนึง่มเีสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เวนแตกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดไมมสิีทธิออกเสียง

ลงคะแนนในเรื่องนัน้ ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชมุออกเสียงเพิม่ขึน้อีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้

ขาด 

 

ขอ 27. จํานวนหรือชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษทัไดนัน้ ใหกรรมการหนึง่คนลงลายมือชื่อ และ

ประทบัตราสําคญัของบริษัท โดยท่ีประชมุผูถือหุนหรือคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดรายชื่อกรรมการผูมีอํานาจลง

ลายมือชื่อผูกพนับริษทัได 

 

ขอ 28. หามมิใหกรรมการประกอบกิจการ หรือเขาเปนหุนสวน หรือเขาเปนกรรมการในนิตบิุคคลอ่ืน ท่ีมสีภาพอยาง

เดียวกัน และเปนการแขงขนักับกิจการของบรษิทั เวนแตจะแจงใหท่ีประชมุผูถือหุนหรือท่ีประชมุคณะกรรมการ

ทราบกอนที่จะมมีติแตงตั้ง 

 

ขอ 29. กรรมการตองแจงใหบรษิัททราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียในสัญญาท่ีบรษิัททําขึ้นไมวาโดยตรง หรือโดยออม 

หรือถือหุน หุนกู เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษทั หรือบริษทัในเครือ 

 

ขอ 30.  บําเหน็จกรรมการ และคาตอบแทนใหสุดแลวแตท่ีประชมุผูถือหุนจะกําหนด กรรมการมีสิทธไิดรบัคาตอบแทนจาก

บริษทัในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอ่ืน ตามขอบงัคบัหรือ

ตามท่ีท่ีประชุมผูถือหุนจะพิจารณา ซึ่งอาจกําหนดเปนจํานวนแนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑและจะกําหนดไวเปน

คราว ๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได และนอกจากนัน้ใหไดรับเบีย้เลีย้งและ

สวัสดิการตาง ๆ ตามระเบยีบของบริษทั 

 

 ความในวรรคกอนไมกระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจางของบรษิัท ซึง่ไดรบัเลือกตั้งเปนกรรมการ ใน

อันที่จะไดรบัคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะท่ีเปนพนักงาน หรือลูกจางของบรษิัท 

 

 การจายคาตอบแทนตามวรรคหนึง่ และวรรคสองจะตองไมขัดหรอืแยงกับการดํารงคุณสมบตัิของกรรมการท่ีเปน

อิสระตามท่ีกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยจะกําหนด 

 

หมวด 5 การประชมุผูถอืหุน 

 

ขอ 31. การประชุมผูถือหุนของบริษัทใหจัดขึน้ ณ ทองท่ีอันเปนท่ีตั้งสํานกังานใหญของบริษัท หรือจังหวดัใกลเคยีง หรือ ณ 

ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะกําหนด 

 

ขอ 32. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามญัประจําป ภายในส่ี (4) เดือนนบัแตวันส้ินสุด

รอบปบัญชขีองบริษัท  

 

 การประชุมผูถือหุนคราวอ่ืน ๆ ใหเรียกวา “ประชมุวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรยีกประชมุวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแต

จะเห็นสมควร หรือเมื่อผูถือหุนซึง่มีหุนนบัรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในหา (1/5) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายได

ท้ังหมด หรือจํานวนผูถือหุนไมนอยกวายี่สิบหา (25) คน ซึ่งมีหุนนบัรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบ (1/10) ของ

จํานวนหุนที่จําหนายไดท้ังหมดเขาชื่อกันทําหนังสือในฉบบัเดียวกันรองขอใหคณะกรรมการเรียกประชมุผูถือหุนก็
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ได โดยในหนังสือรองขอนั้นจะตองระบุวาใหเรยีกประชมุเพื่อการใดไวใหชดัเจน คณะกรรมการตองจัดประชมุ

ภายใน หนึง่ (1) เดือนนับแตวนัที่ไดรบัหนงัสือจากผูถือหุน 

 

ขอ 33. ในการบอกกลาวเรียกประชมุผูถือหุนนัน้ ใหคณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบยีบ

วาระการประชมุ และเรื่องท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชดัเจนวาเปนเรื่องท่ี

เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พรอมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลาว และจัดสงใหผู

ถือหุนและนายทะเบยีนตามกฎหมายวาดวยบริษทัมหาชนจํากัดทราบลวงหนาไมนอยกวาเจด็ (7) วันกอนวนั

ประชมุ และใหโฆษณาคําบอกกลาวนดัประชมุในหนงัสือพิมพไมนอยกวาสาม (3) วนักอนวนัประชุมดวย โดย

จะตองโฆษณาเปนระยะเวลาสาม (3) วันติดตอกัน 

 

ขอ 34. ในการประชมุผูถือหุน ตองมีจํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถาม)ี เขารวมประชุมไมนอยกวายี่สิบ

หา (25) คนหรือไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูถือหุนท้ังหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม 

(1/3) ของจํานวนหุนทีจ่ําหนายไดท้ังหมด จึงจะครบเปนองคประชุม 

 

 ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชมุผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่ง (1) ชัว่โมง จาํนวนผูถือหุนซึ่งมาเขา

รวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามท่ีกําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนนัน้ไดเรยีกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ 

การประชุมเปนอันระงบัไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชมุเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชมุ

ใหม และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา เจ็ด (7) วันกอน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลงันีไ้ม

จําเปนตองครบองคประชมุ 

 

ขอ 35. ในการประชมุผูถือหุน ผูถือหุนจะมอบฉนัทะใหผูอ่ืนเขาประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนตนกไ็ด การมอบ

ฉันทะจะตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูมอบฉนัทะ และทําตามแบบที่นายทะเบยีนตามกฎหมายวาดวยบริษัท

มหาชนจํากัดกําหนด โดยใหมอบแกประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกําหนดไว ณ สถานท่ี

ประชมุกอนผูรบัมอบฉนัทะเขาประชุม และอยางนอยใหมีรายการดังตอไปนี ้

 

ก. จํานวนหุนที่ผูมอบฉนัทะนัน้ถืออยู 

ข. ชื่อผูรับมอบฉันทะ 

ค.  ครั้งท่ีของการประชุมท่ีมอบฉนัทะใหเขาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

 

ขอ 36. ประธานกรรมการเปนประธานทีป่ระชมุผูถือหุน ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอยูในทีป่ระชุม หรอืไมอาจปฏบิัติ

หนาท่ีได ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมรีองประธานกรรมการ หรือมีแต

ไมสามารถปฏบิตัิหนาท่ีได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึง่เปนประธานในท่ีประชมุ 

 

ขอ 37. ในการประชมุผูถือหุน ผูถือหุนทกุคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุน ในกรณีท่ีผูถือหุนมีสวนไดเสียเปนพิเศษ

ในเรื่องใด ผูถือหุนจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

 

ขอ 38. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมตัิกิจการใด ๆ ในที่ประชมุผูถือหุนจะตองไดรับความเห็นชอบดวยคะแนน

เสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เวนแตจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืนในขอบังคบันี้ หรือ

กรณีอ่ืนตามท่ีกฎหมายจะกําหนดไว 
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หมวด 6 

การเพิม่ทนุ และการลดทนุ 

 

ขอ 39. บริษทัอาจเพ่ิมทุนของบริษทัได ดวยการออกหุนใหมโดยมติท่ีประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ี 

(3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

ขอ 40. บริษทัอาจเสนอขายหุนที่เพิม่ขึ้นท้ังหมดหรือบางสวนก็ได และอาจจะเสนอขายใหแกผูถือหุนตามสวนจํานวนท่ีผูถือ

หุนแตละคนมีอยูกอนแลว หรือจะเสนอขายหุนตอประชาชนหรือบคุคลอ่ืนไมวาท้ังหมดหรือบางสวนก็ได โดย

เปนไปตามมติของท่ีประชุมผูถือหุน 

 

ขอ 41. บริษทัอาจลดทนุของบรษิัทจากจํานวนที่จดทะเบียนไวได ดวยการลดมลูคาหุนแตละหุนใหต่ําลง หรอืลดจํานวนหุน

ใหนอยลง โดยมติท่ีประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน

ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

 ท้ังนี้ บริษัทจะลดทุนลงไปใหต่ํากวาจาํนวนหนึ่งในส่ี (1/4) ของทุนท้ังหมดไมได เวนแตในกรณท่ีีบรษิัทมผีล

ขาดทุนสะสม และไดมีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามลําดับท่ีกฎหมายกําหนดแลว ยังคงมผีลขาดทุนสะสมเหลืออยู 

บริษทัอาจลดทนุใหเหลือต่ํากวาจาํนวนหนึง่ในส่ี (1/4) ของทุนท้ังหมดได  

 

ท้ังนี้ การลดทุนลงใหต่ํากวาหนึง่ในส่ี (1/4) ของทุนท้ังหมดตามวรรคสอง ตองไดรบัมติท่ีประชมุผูถือหุนดวย

คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชมุ และมสิีทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

 

ขอ 42. เมื่อบริษัทประสงคจะลดทุน ตองมหีนังสือแจงมติการลดทุนไปยังเจาหนี้ของบริษัททีบ่ริษทัทราบภายในสิบส่ี (14) 

วันนับแตวนัที่ท่ีประชมุผูถือหุนลงมติ โดยกําหนดเวลาใหสงคําคัดคานภายในกําหนดสอง (2) เดือน นบัแตวนัท่ี

ไดรบัหนงัสือแจงมตนิัน้ และใหโฆษณามตดิังกลาวในหนังสือพิมพ ภายในกําหนดเวลาสิบส่ี (14) วนัดวย โดย

จะตองโฆษณาเปนระยะเวลาสาม (3) วันติดตอกัน 

 

หมวด 7 เงนิปนผล และเงนิสาํรอง 

 

ขอ 43. หามมิใหประกาศอนุญาตจายเงนิปนผล นอกจากโดยมติของท่ีประชุมผูถือหุน หรือมติของคณะกรรมการ กรณีท่ีมี

การจายเงินปนผลระหวางกาล การจายเงินปนผลใหแจงเปนหนังสือไปยงัผูถือหุน และใหโฆษณาคาํบอกกลาวการ

จายเงินปนผลนัน้ทางหนังสือพิมพเปนระยะเวลาสาม (3) วันติดตอกัน และจัดใหมีการจายเงินปนผลดังกลาว

ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแตวันทีม่ีมติเชนวานัน้ 

 

ขอ 44. คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนเปนครัง้คราวได เมื่อปรากฏแกกรรมการวา บริษัทมี

กําไรพอสมควรท่ีจะกระทําเชนนัน้ได และเมื่อไดจายเงินปนผลแลวใหรายงานใหท่ีประชมุผูถือหุนทราบในการ

ประชมุผูถือหุนคราวตอไป 

 

ขอ 45. บริษทัตองจดัสรรกําไรสุทธปิระจาํปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหา (5) ของกําไรสุทธิ             

ประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของ
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ทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสํารองดังกลาว คณะกรรมการอาจเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนลงมติใหจดัสรรเงินทุน

สํารองอ่ืน ตามท่ีเห็นวาจะเปนประโยชนในการดําเนนิกิจการของบริษัทดวยก็ได 

 

เมื่อบริษัทไดรบัอนุมัตจิากทีป่ระชุมผูถือหุนแลว บริษทัอาจโอนทุนสํารองอ่ืน ทุนสํารองตามกฎหมาย และทนุสํารอง

สวนล้ํามูลคาหุนตามลําดับ เพื่อชดเชยผลขาดทนุสะสมของบรษิัทได 

 

หมวด 8 การบญัช ีการเงนิและการสอบบญัช ี

 

ขอ 46. รอบปบัญชขีองบริษัทเริ่มตั้งแตวนัที่ 1 มกราคม และส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม ของทุกป 

 

ขอ 47. คณะกรรมการจะตองจัดใหมีการทําและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชไีวใหถูกตองตามกฎหมายวาดวยการ

นั้น และตองจัดใหมีการทํางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน อยางนอยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดอืน อันเปนรอบป

บัญชีของบรษิัท 

 

ขอ 48. คณะกรรมการตองจัดใหมีการทํางบดลุ และบัญชกํีาไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดของรอบปบัญชขีองบรษิัทเสนอตอท่ี

ประชมุผูถือหุนในการประชมุสามัญประจําปเพื่อพิจารณาอนมุัติ โดยคณะกรรมการตองจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบ

ใหเสร็จกอนนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน 

 

ขอ 49. คณะกรรมการตองจัดสงเอกสารดังตอไปนี้ใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําป 

 

(1) สําเนางบดลุและบัญชีกําไรขาดทุนท่ีผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว พรอมกับรายงานการตรวจสอบบัญชขีอง

ผูสอบบัญช ี

(2) รายงานประจําปของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงขอมูลประกอบรายงานดังกลาว 

 

ขอ 50. คณะกรรมการตองจัดใหมีทะเบียนกรรมการ บนัทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถือหุน และ

ขอมติท้ังหมดของท่ีประชมุลงไวเปนหลักฐานโดยถูกตอง และหลักฐานนี้ใหเก็บรักษาไว ณ สํานักงานใหญของ

บริษทั หรือมอบหมายใหบุคคลใดทําหนาท่ีเก็บรกัษาไวในทองท่ีอันเปนท่ีตั้งสํานกังานใหญ หรือจงัหวัดใกลเคยีงก็

ได แตตองแจงใหนายทะเบยีนตามกฎหมายวาดวยบริษทัมหาชนจํากัดทราบกอน 

 

ขอ 51. ใหท่ีประชมุผูถือหุนสามัญประจําปแตงตั้งผูสอบบญัชีทุกป โดยท่ีประชุมผูถือหุนอาจเลือกผูสอบบัญชีผูซึง่ออกไปนั้น

กลับเขารบัตําแหนงอีกก็ได ใหท่ีประชมุผูถือหุนกําหนดคาตอบแทนที่ผูสอบบัญชีควรไดรับ 

 

ขอ 52. ผูสอบบัญชขีองบริษทัตองไมเปนกรรมการ พนกังาน ลูกจาง หรอืผูดํารงตําแหนงหนาท่ีใด ๆ ของบรษิัท 

 

ขอ 53 ผูสอบบัญชี มีอํานาจตรวจสอบบญัชี เอกสาร และหลักฐานอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับรายได รายจาย ตลอดจนทรพัยสิน และ

หนี้สินของบรษิทั ในระหวางเวลาทําการของบริษทั ในการนี้ใหมีอํานาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจาง ผูดํารง

ตําแหนงหนาท่ีใดๆของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมท้ังใหชีแ้จงขอเท็จจรงิ หรือสงเอกสารหลักฐานเก่ียวกับ

การดําเนนิกิจการของบริษัทได 
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ขอ 54. ผูสอบบัญชมีีสิทธิทําคําชี้แจงเปนหนังสือเสนอตอท่ีประชมุผูถือหุน และมีหนาท่ีเขารวมประชุมในการประชุมผูถือ

หุนของบริษัททุกครั้งท่ีมีการพิจารณางบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และปญหาเก่ียวกับบญัชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการ

ตรวจสอบบัญชตีอผูถือหุน และใหบริษัทจัดสงรายงานและเอกสารของบริษัททีผู่ถือหุนจะพึงไดรบัในการประชมุผู

ถือหุนครั้งนัน้แกผูสอบบัญชดีวย 

 

หมวด 9 บทเพิม่เตมิ 

 

ขอ 55. ดวงตราของบริษัทใหมีลักษณะดังนี ้
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