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หมวดที่ 5
คณะกรรมการ
ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดําเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดย
กรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนกรรมการทัง้ หมดจะต้องมีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย
กรรมการบริษัทจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทหรือไม่ก็ได้
ข้อ 16. ให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตัง้ กรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1)

ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุน้ ต่อหนึ่ง (1) เสียง

(2)

ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็
ได้ ในกรณีท่เี ลือกตัง้ บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3)

บุคคลที่ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีท่ีบคุ คลซึ่งได้รบั การเลือกตัง้ ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ประธานที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด

ข้อ 17. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญ ประจําปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวน
กรรมการในขณะนัน้ ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุ กับส่วน
หนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่ง อาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามารับตําแหน่งอีกได้
กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบั สลากกัน ส่วนปี หลังๆ
ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง
ข้อ 18. นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(1)

ตาย

(2)

ลาออก

(3)

ขาดคุณ สมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(4)

ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออกตามข้อ 20

(5)

ศาลมีคาํ สั่งให้ออก
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ข้อ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากตํา แหน่ ง ให้ ย่ื น ใบลาออกต่ อ บริ ษั ท โดยการลาออกนั้ น จะมี ผ ลนั บ แต่ วั น ที่
ใบลาออกไปถึงบริษัท
กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
ข้อ 20. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ย
กว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง
(1/2) ของจํานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ข้อ 21. ในกรณี ท่ีตาํ แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผูน้ ั้นจะ
เหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระ
ที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน
มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวน
กรรมการที่ยงั เหลืออยู่
ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รบั ค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณาและลงมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสอง
ในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม โดยอาจกําหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจํานวน
แน่นอนหรือวางเป็ นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกําหนดไว้เป็ นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะมี
มติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี ้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รบั เบีย้ เลีย้ งและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบ
ของบริษัท
ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ มาจากพนักงานหรือลูกจ้างของ
บริษัทในอันที่จะได้รบั ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 6
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดของ
รอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ ือ
หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร
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ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ทงั้ หมด จะ
เข้าชื่อกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื่องและ
เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือจากผูถ้ ือหุน้ นัน้
ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือจากผู้
ถือหุ้นดังกล่าว ผูถ้ ื อหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จาํ นวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียก
ประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วนั ครบกําหนดระยะ เวลาสี่สิบห้า (45) วันที่คณะกรรมการต้องจัดให้มี
การประชุม ผู้ถื อหุ้น ในกรณี เช่น นี ้ ให้ถือ ว่าเป็ น การประชุมผู้ถือหุ้น ที่ค ณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษั ท ต้อ ง
รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจําเป็ นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ื อหุ้นที่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครัง้ ใด จํานวนผู้ถือหุน้ ซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาํ หนดไว้ในข้อ 33 นัน้ ผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคสี่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษัท
ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่องที่จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้
ถือหุน้ และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี ้ ให้ลงโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วัน เป็ นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วัน
ทั้ ง นี ้ สถานที่ ท่ี จ ะใช้เป็ น ที่ ป ระชุ ม จะอยู่ ใ นจั ง หวัด อั น เป็ น ที่ ตั้ ง สํา นั ก งานใหญ่ ข องบริษั ท หรื อ ที่ อื่ น ใดตามที่
คณะกรรมการจะกําหนดก็ได้
ข้อ 33. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้า (25) คน
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถ้ ื อหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึง่ (1) ชั่วโมง จํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาํ หนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ
ให้การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้นดั ประชุม
ใหม่ และในกรณีนใี ้ ห้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วัน
ก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนีไ้ ม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม
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หรือไม่สามารถปฏิ บัติหน้าที่ ได้ ให้ท่ี ประชุมเลือกผูถ้ ื อหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็ นประธานในที่ป ระชุม
ดังกล่าว
ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ถือว่าหุน้ หนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผูถ้ ือหุน้ คนใดมีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษ
ในเรื่องใด ผูถ้ ือหุน้ คนนัน้ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้ กรรมการ และมติของ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1)

ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด

(2)

ในกรณี ดั ง ต่ อ ไปนี ้ ให้ ถื อ คะแนนเสี ย งไม่ น้ อ ยกว่ า สามในสี่ (3/4) ของจํา นวนเสี ย งทั้ ง หมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)

การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาํ คัญให้แก่บคุ คลอื่น

(ข)

การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็ นของบริษัท

(ค)

การทํา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาํ คัญ
การมอบหมายให้บคุ คลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดย
มีวตั ถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกําไรขาดทุนกัน

(ง)

การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ)

การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ)

การเลิกบริษัท

(ช)

การออกหุน้ กูข้ องบริษัท

(ซ)

การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36. กิจการที่ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี พึงเรียกประชุมมีดงั นี ้
(1)

พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปี ท่ผี ่านมา

(2)

พิจารณาอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกาํ ไรขาดทุนของรอบปี บญ
ั ชีท่ผี ่านมา

(3)

พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกําไร และการจ่ายเงินปั นผล

(4)

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการใหม่แทนกรรมการที่พน้ จากตําแหน่งตามวาระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
(5)

พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(6)

พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี และ

(7)

กิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 9
เงินปั นผลและเงินสํารอง
ข้อ 50. ห้ามจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่หา้ มมิให้จ่ายเงิน
ปั นผล
เงินปั นผลนัน้ ให้แบ่งตามจํานวนหุน้ หุน้ ละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุน้ บุรมิ สิทธิและกําหนดให้หนุ้ บุรมิ สิทธิ
ได้รบั เงินปั นผลแตกต่างจากหุน้ สามัญ ให้จัดสรรเงินปั นผลตามที่กาํ หนดไว้ โดยการจ่ายเงินปั นผลต้องได้รบั อนุมัติ
จากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ได้เป็ นครัง้ คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกําไรสมควรพอที่จะ
ทํา เช่ น นั้ น และเมื่ อ ได้จ่ า ยเงิ น ปั น ผลระหว่ า งกาลแล้ว ให้ ร ายงานการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลดั ง กล่ า วให้ ท่ี ป ระชุ ม
ผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวต่อไป
การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลให้ก ระทํา ภายในหนึ่ ง (1) เดื อ น นับ แต่ วัน ที่ ท่ี ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น หรือ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
ลงมติ (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี ้ ให้แจ้งเป็ นหนังสือไปยังผูถ้ ือหุน้ และให้ลงโฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนั้นใน
หนังสือพิมพ์เป็ นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันด้วย
ข้อ 51. บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้า (5) ของกําไรสุทธิประจําปี หัก
ด้ ว ยยอดเงิ น ขาดทุ น สะสมยกมา (ถ้ า มี ) จนกว่ า ทุ น สํ า รองนี ้ จ ะมี จ ํ า นวนไม่ น้ อ ยกว่ า ร้อ ยละสิ บ (10)
ของทุนจดทะเบียน

