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หมวดที ่5 

คณะกรรมการ 

ขอ้ 15. ใหบ้ริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือดาํเนินกิจการของบริษัท ประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ยหา้ (5) คน โดย

กรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึง (1/2) ของจาํนวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย 

กรรมการบรษิัทจะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทหรือไม่ก็ได ้

ขอ้ 16.  ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการบรษิัทตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการดงัต่อไปนี ้

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึง (1) หุน้ต่อหน่ึง (1) เสียง  

(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็

ได ้ในกรณีท่ีเลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บคุคลท่ีไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง

เท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

ขอ้ 17. ในการประชุมผูถื้อหุน้สามัญประจาํปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวน

กรรมการในขณะนัน้ ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สดุกับส่วน

หน่ึงในสาม (1/3) 

กรรมการซึ่งพน้จากตาํแหน่ง อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัตาํแหน่งอีกได ้

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหจ้บัสลากกัน ส่วนปีหลงัๆ 

ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

ขอ้ 18. นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากตาํแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจาํกัด และกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

(4) ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกตามขอ้ 20 

(5) ศาลมีคาํสั่งใหอ้อก 
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ขอ้ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วัน ท่ี 

ใบลาออกไปถึงบรษิัท 

กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้

ขอ้ 20. ท่ีประชมุผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย

กว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึง 

(1/2) ของจาํนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

ขอ้ 21. ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี

คณุสมบตัิ และไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจาํกัดและกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวน้แต่วาระของกรรมการผูน้ั้นจะ

เหลือนอ้ยกว่าสอง (2) เดือน โดยบคุคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระ

ท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนเขา้มาแทน 

มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวน

กรรมการท่ียงัเหลืออยู่ 

ขอ้ 22. กรรมการบรษิัทมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบรษิัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บาํเหน็จ โบนสั หรือ

ผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมตดิว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สอง

ในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ โดยอาจกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจาํนวน

แน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะกาํหนดไวเ้ป็นคราวๆ หรือใหม้ีผลตลอดไปจนกวา่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะมี

มติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืนก็ได ้นอกจากนี ้กรรมการบรษิัทมีสิทธิไดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบ

ของบรษิัท 

  ขอ้ความในวรรคหน่ึงจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้มาจากพนกังานหรือลกูจา้งของ

บรษิัทในอนัท่ีจะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจา้งของบรษิัท 

 

หมวดที ่6 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจาํปีภายในส่ี (4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุของ

รอบปีบญัชีของบรษิัท 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชมุผูถื้อ

หุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร 
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ผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลายคนซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมด จะ

เขา้ชื่อกันทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบเุร่ืองและ

เหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ัดเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการ

ประชมุผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้นัน้  

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชมุภายในกาํหนดระยะเวลาส่ีสิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผู้

ถือหุ้นดังกล่าว ผูถื้อหุ้นทั้งหลายซึ่งเขา้ชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกันไดจ้าํนวนหุ้นตามท่ีบังคับไวน้ั้นจะเรียก

ประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัครบกาํหนดระยะ เวลาส่ีสิบหา้ (45) วนัท่ีคณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ี

การประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตอ้ง

รบัผิดชอบค่าใช ้จ่ายอนัจาํเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุและอาํนวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคส่ีครัง้ใด จาํนวนผู้ถือหุน้ซึ่ง

มารว่มประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 33 นัน้ ผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ีจะตอ้งรว่มกนัรบัผิดชอบชดใช้

ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท 

ขอ้ 32. ในการเรียกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชมุโดยระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ

ประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือ

ทราบ เพ่ืออนมุตัิ หรือเพ่ือพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งใหผู้้

ถือหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทั้งนี ้ใหล้งโฆษณาคาํบอกกล่าวนัดประชุมใน

หนงัสือพิมพก์่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั 

ทั้งนี ้ สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นท่ีตั้งสํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือท่ีอ่ืนใดตามท่ี

คณะกรรมการจะกาํหนดก็ได ้

ขอ้ 33. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) คน 

หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของ

จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ  

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จาํนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้รว่ม

ประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามท่ีกาํหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากวา่การประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ 

ใหก้ารประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชมุ

ใหม่ และในกรณีนีใ้หส่้งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจด็ (7) วนั  

ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 34. ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิ

หนา้ท่ีได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุม
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หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชุมเลือกผูถื้อหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหน่ึงมาเป็นประธานในท่ีประชุม

ดงักล่าว 

ขอ้ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ใหถื้อว่าหุน้หน่ึงมีเสียงหน่ึง และผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ

ในเร่ืองใด ผูถื้อหุน้คนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ และมติของ

ท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง

เท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณี ดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บคุคลอ่ืน 

(ข) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทเอกชน หรือบรษิัทมหาชนอ่ืนมาเป็นของบรษิัท 

(ค) การทาํ แกไ้ข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญั 

การมอบหมายใหบ้คุคลอ่ืนใดเขา้จดัการธุรกิจของบรษิทั หรือการควบรวมกิจการกบับคุคลอ่ืนโดย

มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือการแบ่งผลกาํไรขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบรษิัท 

(จ) การเพ่ิมหรือลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท 

(ฉ) การเลิกบรษิัท  

(ช) การออกหุน้กูข้องบรษิัท 

(ซ) การควบรวมกิจการบรษิัทกบับรษิัทอ่ืน 

ขอ้ 36. กิจการท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีพึงเรียกประชมุมีดงันี ้

(1) พิจารณารบัทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบรษิัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

(2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุ และบญัชีกาํไรขาดทนุของรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา 

(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินกาํไร และการจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ  
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(5) พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

(6) พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี และ 

(7) กิจการอ่ืน ๆ  

 

หมวดที ่9 

เงนิปันผลและเงนิสาํรอง 

ขอ้ 50. หา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่หา้มมิใหจ้่ายเงิน

ปันผล 

เงินปันผลนัน้ใหแ้บ่งตามจาํนวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กนั เวน้แต่ในกรณีบรษิัทออกหุน้บรุมิสิทธิและกาํหนดใหหุ้น้บรุมิสิทธิ

ไดร้บัเงินปันผลแตกต่างจากหุน้สามัญ ใหจ้ัดสรรเงินปันผลตามท่ีกาํหนดไว ้โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บัอนุมัติ

จากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบรษิัทมีผลกาํไรสมควรพอท่ีจะ

ทําเช่นนั้น และเมื่ อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ท่ีประชุม 

ผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุผูถื้อหุน้คราวต่อไป 

การจ่ายเงินปันผลให้กระทําภายในหน่ึง (1) เดือน นับแต่วันท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้น หรือท่ีประชุมคณะกรรมการ 

ลงมติ (แลว้แต่กรณี) ทั้งนี ้ใหแ้จง้เป็นหนังสือไปยงัผูถื้อหุน้และใหล้งโฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นใน

หนงัสือพิมพเ์ป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัดว้ย 

ขอ้ 51. บริษัทตอ้งจัดสรรกาํไรสทุธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของกาํไรสุทธิประจาํปี หัก

ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี ) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมี จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ  (10)  

ของทนุจดทะเบียน 


