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คณะกรรมการ 

ขอ้ 15. ให้บริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัเพื่อดาํเนินกิจการของบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน 

โดยกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง (1/2) ของจาํนวนกรรมการทั้งหมดจะตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย 

กรรมการบริษทัจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัหรือไม่ก็ได ้

ขอ้ 16.  ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการบริษทัตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการดงัต่อไปน้ี 

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

(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้ งหมดตาม (1) เลือกตั้ งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ย

เพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลท่ีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลง

มามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหป้ระธานท่ี

ประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

ขอ้ 17. ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) ของ

จาํนวนกรรมการในขณะนั้น ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวน

ใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 

กรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่ง อาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มารับตาํแหน่งอีกได ้

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้จบัสลากกนั ส่วนปี

หลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

ขอ้ 18. นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากตาํแหน่งเม่ือ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั และกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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(4) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกตามขอ้ 20 

(5) ศาลมีคาํสั่งใหอ้อก 

ขอ้ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษทั โดยการลาออกนั้ นจะมีผลนับแต่วนัท่ี 

ใบลาออกไปถึงบริษทั 

กรรมการซ่ึงลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจง้การลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้

ขอ้ 20. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่

นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง (1/2) ของจาํนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ขอ้ 21. ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล

ซ่ึงมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัดและกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระ

ของกรรมการผูน้ั้ นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซ่ึงเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ใน

ตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนเขา้มาแทน 

มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของ

จาํนวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

ขอ้ 22. กรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บาํเหน็จ โบนสั 

หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่

นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม โดยอาจกาํหนดค่าตอบแทน

กรรมการเป็นจาํนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะกาํหนดไวเ้ป็นคราวๆ หรือใหมี้ผล

ตลอดไปจนกวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืนก็ได ้นอกจากน้ี กรรมการบริษทัมีสิทธิ

ไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั 

  ขอ้ความในวรรคหน่ึงจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งมาจากพนกังานหรือลูกจา้ง

ของบริษทัในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั 

************ 

******************** 
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การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 31. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายในส่ี (4) เดือน นับแต่วนั

ส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียก

ประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 

ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายได้

ทั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัทาํหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้

แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นน้ี 

คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุ้นนั้น  

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาส่ีสิบห้า (45) วนันับแต่วนัท่ีได้รับ

หนังสือจากผูถื้อหุ้นดงักล่าว ผูถื้อหุ้นทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุ้นตามท่ี

บงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบห้า (45) วนันบัแต่วนัครบกาํหนดระยะ เวลาส่ีสิบห้า (45) วนัท่ี

คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการ

เรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอนัจาํเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมและอาํนวยความ

สะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคส่ีคร้ังใด จาํนวนผูถื้อหุ้น

ซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 33 นั้น ผูถื้อหุ้นตามวรรคส่ีจะต้องร่วมกนั

รับผิดชอบชดใชค้่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั 

ขอ้ 32. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชุมโดยระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ

วาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็น

เร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ือง

ดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทั้งน้ี ให้ลงโฆษณา

คาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพก่์อนวนัประชุมไม่น้อยกวา่สาม (3) วนั เป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกว่า

สาม (3) วนั 

ทั้งน้ี สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชุมจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นท่ีตั้งสํานักงานใหญ่ของบริษทั หรือท่ีอ่ืนใดตามท่ี

คณะกรรมการจะกาํหนดก็ได ้
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ขอ้ 33. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ต้องมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า 

(25) คน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงใน

สาม (1/3) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม  

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมา

เขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดั

เพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ ให้การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะ

ผูถื้อหุน้ร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และในกรณีน้ีใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกวา่เจ็ด (7) วนั  

ก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่

สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือ

มีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหท่ี้ประชุมเลือกผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมคนใดคนหน่ึงมา

เป็นประธานในท่ีประชุมดงักล่าว 

ขอ้ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหน่ึงมีเสียงหน่ึง และผูถื้อหุ้นคนใดมีส่วนไดเ้สีย

เป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นนอกจากการออกเสียงเลือกตั้ง

กรรมการ และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี

คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทั้ งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษทั 

(ค) การทาํ แกไ้ข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ี

สาํคญั การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนใดเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการควบรวมกิจการกบั

บุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการแบ่งผลกาํไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 
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(ฉ) การเลิกบริษทั  

(ช) การออกหุน้กูข้องบริษทั 

(ซ) การควบรวมกิจการบริษทักบับริษทัอ่ืน 

ขอ้ 36. กิจการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีพึงเรียกประชุมมีดงัน้ี 

(1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 

(2) พิจารณาอนุมติังบดุล และบญัชีกาํไรขาดทุนของรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 

(3) พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินกาํไร และการจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ  

(5) พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

(6) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี และ 

(7) กิจการอ่ืน ๆ  
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หมวดที่ 9 

เงินปันผลและเงินสํารอง 

ขอ้ 50. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้

จ่ายเงินปันผล 

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจาํนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กนั เวน้แต่ในกรณีบริษทัออกหุ้นบุริมสิทธิและกาํหนดให้

หุ้นบุริมสิทธิไดรั้บเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามญั ให้จดัสรรเงินปันผลตามท่ีกาํหนดไว ้โดยการจ่ายเงินปัน

ผลตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นคร้ังคราว เม่ือเห็นวา่บริษทัมีผลกาํไรสมควร

พอท่ีจะทาํเช่นนั้น และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลแลว้ ใหร้ายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหท่ี้ประชุม 

ผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมผูถื้อหุน้คราวต่อไป 

การจ่ายเงินปันผลให้กระทาํภายในหน่ึง (1) เดือน นับแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้น หรือท่ีประชุมคณะกรรมการ 

ลงมติ (แลว้แต่กรณี) ทั้งน้ี ให้แจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุ้นและให้ลงโฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผล

นั้นในหนงัสือพิมพเ์ป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนัดว้ย 

ขอ้ 51. บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกาํไรสุทธิ

ประจาํปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ (10)  

ของทุนจดทะเบียน 


