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หมวดที่ 5
คณะกรรมการ
ข้อ 15. ให้บริ ษทั มีคณะกรรมการของบริ ษทั เพื่อดําเนิ นกิจการของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน
โดยกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย
กรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั หรื อไม่กไ็ ด้
ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการบริ ษทั ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
(1)

ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่ง (1) หุน้ ต่อหนึ่ง (1) เสี ยง

(2)

ผูถ้ ื อหุ ้น แต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่ มีอยู่ท้ ังหมดตาม (1) เลื อกตั้งบุ คคลเดี ยวหรื อ หลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ ในกรณี ที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อย
เพียงใดไม่ได้

(3)

บุคคลที่ได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลง
มามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่
ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจําปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ งจํานวนหนึ่ งในสาม (1/3) ของ
จํานวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวน
ใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตําแหน่งอีกได้
กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้จบั สลากกัน ส่ วนปี
หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง
ข้อ 18. นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(1)

ตาย

(2)

ลาออก

(3)

ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัด และกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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(4)

ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออกตามข้อ 20

(5)

ศาลมีคาํ สัง่ ให้ออก

ข้อ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ ง ให้ยื่น ใบลาออกต่ อ บริ ษ ัท โดยการลาออกนั้น จะมี ผ ลนับ แต่ วนั ที่
ใบลาออกไปถึงบริ ษทั
กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
ข้อ 20. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสี ยง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ข้อ 21. ในกรณี ที่ตาํ แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล
ซึ่ งมี คุ ณ สมบัติ และไม่ มี ล ัก ษณะต้อ งห้ ามตามกฎหมายว่ าด้ว ยบริ ษ ัท มหาชนจํากัด และกฎหมายว่าด้ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระ
ของกรรมการผูน้ ้ ัน จะเหลื อ น้อ ยกว่าสอง (2) เดื อน โดยบุ ค คลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่ าวจะอยู่ใ น
ตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนเข้ามาแทน
มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จํานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
ข้อ 22. กรรมการบริ ษทั มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริ ษทั ในรู ปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส
หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณาและลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่
น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม โดยอาจกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการเป็ นจํานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกําหนดไว้เป็ นคราวๆ หรื อให้มีผล
ตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริ ษทั มีสิทธิ
ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริ ษทั
ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิ ทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรื อลูกจ้าง
ของบริ ษทั ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั
************
********************
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หมวดที่ 6
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุ มสามัญประจําปี ภายในสี่ (4) เดื อน นับแต่วนั
สิ้ นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นคราวอื่น นอกจากวรรคหนึ่ ง ให้เรี ยกว่าการประชุ มวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรี ยก
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ่ งหรื อหลายคนซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิ บ (10) ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ ายได้
ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทําหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
แต่ ตอ้ งระบุเรื่ องและเหตุผลในการที่ ขอให้เรี ยกประชุ มไว้ให้ชัดเจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่ น นี้
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในสี่ สิบห้า (45) วันนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้ นั้น
ในกรณี ที่คณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุ มภายในกําหนดระยะเวลาสี่ สิบห้า (45) วัน นับ แต่วนั ที่ ได้รับ
หนังสื อจากผูถ้ ือหุ ้นดังกล่าว ผูถ้ ือหุ ้นทั้งหลายซึ่ งเข้าชื่อกันหรื อผูถ้ ือหุ ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จาํ นวนหุ ้นตามที่
บังคับไว้น้ นั จะเรี ยกประชุมเองก็ได้ภายในสี่ สิบห้า (45) วันนับแต่วนั ครบกําหนดระยะ เวลาสี่ สิบห้า (45) วันที่
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณี เช่นนี้ ให้ถือว่าเป็ นการประชุมผูถ้ ือหุ ้นที่คณะกรรมการ
เรี ยกประชุม โดยบริ ษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจําเป็ นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอํานวยความ
สะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคสี่ ครั้งใด จํานวนผูถ้ ือหุ น้
ซึ่ งมาร่ วมประชุ มไม่ครบเป็ นองค์ประชุ มตามที่ กาํ หนดไว้ในข้อ 33 นั้น ผูถ้ ื อหุ ้นตามวรรคสี่ จะต้องร่ วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริ ษทั
ข้อ 32. ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสื อนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ น
เรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ อง
ดังกล่าว และจัดส่ งให้ผถู ้ ือหุน้ และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณา
คําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วัน เป็ นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า
สาม (3) วัน
ทั้งนี้ สถานที่ ที่จะใช้เป็ นที่ ประชุ มจะอยู่ในจังหวัดอันเป็ นที่ต้ งั สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อที่อื่นใดตามที่
คณะกรรมการจะกําหนดก็ได้
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ข้อ 33. ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ต้องมีผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า
(25) คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งใน
สาม (1/3) ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่ โมง จํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมา
เข้าร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาํ หนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เรี ยกนัด
เพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะ
ผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และในกรณีน้ ีให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วัน
ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ ประชุมหรื อไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อ
มีแต่ไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมา
เป็ นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
ข้อ 35. ในการออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ให้ถือว่าหุ ้นหนึ่ งมีเสี ยงหนึ่ ง และผูถ้ ือหุ ้นคนใดมีส่วนได้เสี ย
เป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ือหุ ้นคนนั้นไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้นนอกจากการออกเสี ยงเลือกตั้ง
กรรมการ และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
(1)

ในกรณี ป กติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้น ซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด

(2)

ในกรณี ดังต่ อ ไปนี้ ให้ ถื อ คะแนนเสี ย งไม่ น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสี ยงทั้ง หมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก)

การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาํ คัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข)

การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั เอกชน หรื อบริ ษทั มหาชนอื่นมาเป็ นของบริ ษทั

(ค)

การทํา แก้ไข หรื อยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่
สําคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการควบรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกําไรขาดทุนกัน

(ง)

การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับของบริ ษทั

(จ)

การเพิ่มหรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
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(ฉ)

การเลิกบริ ษทั

(ช)

การออกหุน้ กูข้ องบริ ษทั

(ซ)

การควบรวมกิจการบริ ษทั กับบริ ษทั อื่น

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี พึงเรี ยกประชุมมีดงั นี้
(1)

พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา

(2)

พิจารณาอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกาํ ไรขาดทุนของรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา

(3)

พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกําไร และการจ่ายเงินปันผล

(4)

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พน้ จากตําแหน่งตามวาระ

(5)

พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(6)

พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี และ

(7)

กิจการอื่น ๆ
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หมวดที่ 9
เงินปันผลและเงินสํ ารอง
ข้อ 50. ห้ามจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณี ที่บริ ษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้
จ่ายเงินปันผล
เงินปั นผลนั้นให้แบ่งตามจํานวนหุ ้น หุ ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณี บริ ษทั ออกหุ ้นบุริมสิ ทธิ และกําหนดให้
หุ ้นบุริมสิ ทธิ ได้รับเงินปั นผลแตกต่างจากหุ ้นสามัญ ให้จดั สรรเงินปั นผลตามที่กาํ หนดไว้ โดยการจ่ายเงินปั น
ผลต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ได้เป็ นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริ ษทั มีผลกําไรสมควร
พอที่จะทําเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผลให้กระทําภายในหนึ่ ง (1) เดือน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น หรื อที่ประชุมคณะกรรมการ
ลงมติ (แล้วแต่กรณี ) ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูถ้ ือหุ ้นและให้ลงโฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผล
นั้นในหนังสื อพิมพ์เป็ นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันด้วย
ข้อ 51. บริ ษทั ต้องจัดสรรกําไรสุ ท ธิ ป ระจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุ น สํารองไม่น้อยกว่าร้อ ยละห้า (5) ของกําไรสุ ท ธิ
ประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้ จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บ (10)
ของทุนจดทะเบียน

