ข้อบังคับ
ของ
บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ 1

ข้อบังคับนีใ้ ห้เรียกว่า ข้อบังคับ ของบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

ข้อ 2

คําว่า “บริษัท” ใช้ในข้อบังคับนี ้ ให้หมายถึง บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

ข้อ 3

การเพิ่มเติมหรือแก้ไขใด ๆ ในข้อบังคับนีก้ ็ดีหรือในข้อกําหนดในหนังสือบริคณห์สนธิก็ดีจะกระทําได้ก็แต่โดยมติ
ของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้

ข้อ 4

นอกจากที่ได้ตราไว้ในข้อบังคับนี ้ ให้นาํ บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้บงั คับ

หมวด 2
การออก และการโอนหุน้
ข้อ 5

หุน้ ของบริษัทเป็ นหุน้ สามัญชนิดระบุช่ือผูถ้ ือ และเป็ นหุน้ ที่ตอ้ งใช้เงินครัง้ เดียวจนเต็มมูลค่า แต่ทงั้ นี ้ บริษัทมีสิทธิ
ที่จะออกหุม้ บุริมสิทธิ หุน้ กู้ หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์อื่นใดก็ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์อนุญาต ในการชําระเงินค่าหุน้ ผูจ้ องหุน้ หรือผูซ้ ือ้ หุน้ จะขอหักลบหนีก้ ับบริษัทไม่ได้ ใบหุน้ ของบริษัท
จะต้อ งมีก รรมการอย่างน้อ ยสองคน ลงหรื อ พิ ม พ์ล ายมื อชื่ อและประทับ ตราของบริษัท แต่ ทั้ง นี ้บ ริษัทอาจ
มอบหมายให้นายทะเบียนหุน้ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็ นผูล้ งหรือพิมพ์ลายมือชื่อ
ในใบหุน้ แทนก็ได้

ข้อ 6

บริษัทอาจแต่งตัง้ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทําหน้าที่เป็ นนายทะเบียนหุน้ ก็ได้ และหากบริษัทแต่งตัง้ ให้บริษัท
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รบั ความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเป็ นนายทะเบียนหุน้ ของบริษัท วิธีปฏิบัติท่ีเกี่ ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็ นไปตามที่นาย
ทะเบียนหุน้ กําหนด

ข้อ 7

บุคคลใดได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในหุน้ ใด ๆ เนื่องจากการตายหรือล้มละลายของผูถ้ ือหุน้ เมื่อได้นาํ หนักฐานอันชอบ
ด้วยกฎหมายมาแสดงต่อบริษัทครบถ้วนแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนและออกใบหุน้ ให้ใหม่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่
วันที่ได้รบั หลักฐานครบ
ในกรณีท่ีใบหุน้ ชํารุ ดในสาระสําคัญหรือลบเลือน เมื่อได้นาํ ใบหุน้ เดินมาเวนคืน ถ้าเป็ นวิสัยที่จะกระทําได้ให้
บริษัทออกใบหุน้ ให้ใหม่ หากใบหุน้ สุญหายหรือถูกทําลาย ให้ผูถ้ ือหุน้ นําหลักฐานการแจ้งความจากพนักงาน
สอบสวน หรือหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัท ให้บริษัทออกใบหุน้ ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ภายในระยะเวลาที่
กําหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 8

หุน้ ของบริษัทให้โอนกันได้โดยเสรี และหุน้ ที่ถือโดยบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทยในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจาํ นวน
รวมกันไม่เกินร้อยละสี่สิบของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายแล้วทัง้ หมด การโอนหุน้ รายใดที่จะทําให้อตั ราส่วยการถือหุน้
ของบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุน้ ของบริษัทรายนัน้ ได้

ข้อ 9

การโอนหุน้ นัน้ ย่อมสมบูรณ์เมื่อผูโ้ อนได้สลักหลักใบหุน้ โดยระบุช่ือผูร้ บั โอนและลงลายมือชื่อของผูโ้ อนกับผูร้ บั
โอน และได้มีการส่งมอบใบหุน้ ฉบับดังกล่าวให้แก่ผรู้ บั โอน
การโอนหุ้นดังกล่าวนั้น จะใช้ยันบริษัทได้ต่อเมื่อบริษัทได้รับคําร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นและใช้ยัน
บุคคลภายนอกได้ เมื่อบริษัทได้ลงทุนการโอนหุน้ เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุน้ ถูกต้องตาม
กฎหมายให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุน้ ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั การร้องขอ หากการโอนหุน้ ไม่ถูกต้อง
สมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผยู้ ่ืนคําร้องภายใน 7 วัน

ข้อ 10 การโอนหุน้ ที่ซอื ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 11 บริษัทจะถือหุน้ หรือรับจํานําหุน้ ของตนเองมิได้ เว้นแต่กรณีท่ีบริษัทซือ้ หุน้ คืนดังต่อไปนี ้
(1) บริษัทอาจซือ้ หุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไข
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ ยวข้องกับสิทธิ ในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิ ในการรับเงินปั นผล
เนื่องจากผูถ้ ือหุน้ ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าไม่ได้รบั ความเป็ นธรรม หรือ
(2) บริษัทอาจซือ้ หุน้ คืน เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริการงานทางการเงิน ในกรณีท่บี ริษัทมีกาํ ไรสะสม และสภาพ
คล่องส่วนเกิน และการซือ้ หุน้ คืนไม่เป็ นเหตุให้บริษัทประสบปั ญหาทางการเงิน
ทั้งนี ้ หุน้ ที่บริษัทถืออยู่เนื่องจากการซือ้ คืนมานั้นจะไม่นับเป็ นองค์ประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออก
เสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปั นผล
บริษัทจะต้องขายหรือจําหน่ายหุน้ ที่บริษัทซือ้ คืนทัง้ หมดภายในเวลาที่กาํ หนดในโครงการซือ้ หุน้ คืนของบริษัท
ทั้ง นี ้ ในกรณี ท่ี บ ริษั ทไม่ จาํ หน่ ายหรื อจําหน่า ยหุ้น ที่ บริษัท ซื อ้ คื น ไม่ห มดภายในเวลากําหนด บริษั ท จะต้อง
ดําเนินการลงทุนที่ชาํ ระแล้ว โดยวิธีการตัดหุน้ จดทะเบียนส่วนที่จาํ หน่ายไม่ได้
การซือ้ หุน้ คืน การขายหรือจําหน่ายหุน้ ที่ซือ้ คืน และการลดทุนที่ชาํ ระแล้ว โดยการตัดหุน้ ที่ซือ้ คืน รวมถึงการ
กําหนดจํานวนหุน้ ราคาเสนอซือ้ หุน้ คืน และราคาเสนอขายหุน้ ที่ซอื ้ คืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซือ้ หุน้
คืนดังกล่าว ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาํ หนดในกฎกระทรวงและในกรณี ท่ีหุ้นของบริษัทเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง
หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย
การซือ้ หุน้ คืนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนที่ชาํ ระแล้ว ให้เป็ นอํานาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณา
อนุมตั ิโครงการซือ้ หุน้ คืน ทัง้ นีใ้ นกรณีท่ีจาํ นวนหุน้ ที่ซือ้ คืนมีจาํ นวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนที่ชาํ ระแล้ว
บริษัทจะต้องได้รบั มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน และบริษัทต้องทําการซือ้ หุน้ คืน ภายในหนึ่ง (1) ปี นับแต่วนั ที่ได้รบั มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อ 12 ในกรณีท่ีมีหนุ้ บุริมสิทธิ การแปลงหุน้ บุริมสิทธิเป็ นหุน้ สามัญนัน้ กระทําได้โดยให้ผถู้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะแปลงหุน้
ดังกล่าวยื่นคําขอแปลงหุน้ ต่อบริษัท พร้อมกับส่งมอบใบหุน้ คืน การแปลงหุน้ ตามวรรคหนึ่งให้มีผลนับแต่วนั ยื่น
คําขอ และในการนีบ้ ริษัทจะออกใบหุน้ ใหม่ให้แก่ผขู้ อหุน้ ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ได้รบั คําขอ

ข้อ 13 ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมใหญ่ผู้ถือหุน้ บริษัทจะปิ ดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นนั้นเสียก็ได้ โดย
ประกาศให้ผถู้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า ณ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน

หมวด 3
กรรมการ และอํานาจกรรมการ
ข้อ 14 บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยให้ท่ีประชุมใหญ่เป็ นผูพ้ ิจารณา
เลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็ นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธาน
กรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ และตําแหน่งอื่น ตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
กรรมการทัง้ หมด ต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร
ข้อ 15 ให้ผทู้ ่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
(2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนที่มีอยู่ทงั้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการ
ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้คะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รบั การเลือกตัง้ ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
ข้อ 16 บําเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สดุ แล้วแต่ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ จะกําหนด
ข้อ 17 ผูเ้ ป็ นกรรมการของบริษัทไม่จาํ เป็ นจะต้องเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
ข้อ 18 ในการประชุมสามัญประจําปี ทกุ ครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดย
อัตรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม
(1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบั สลากว่าผูใ้ ด
จะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง
กรรมการผูอ้ อกจากตําแหน่งไปนัน้ อาจจะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้
ข้อ 19 นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตําแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด
(4) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออก
(5) ศาลมีคาํ สั่งให้ออก
ข้อ 20 กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึง
บริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 21 ในกรณีท่ีตาํ แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้กรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด เข้าเป็ นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้ามาแทนกรรมการ
ดังกล่าวจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการ
ตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
ข้อ 22 ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนหุน้ ที่ถือ โดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ข้อ 23 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผูซ้ ่งึ ได้รบั มอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมการไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจาํ เป็ นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิ หรือ ประโยชน์ของบริษทั
จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกําหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านัน้ ก็ได้
ข้อ 24 องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทัง้ หมด ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือ ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ
ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้
กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึน้ เป็ นประธานในที่ประชุม
ข้อ 25 คณะกรรมการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบจัดการกิจการทัง้ หลายทัง้ ปวงของบริษัท และมีอาํ นาจหน้าที่ดาํ เนินการภายใน
ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และตามมติท่ีประชุมใหญ่ผูถ้ ือหุน้ และมีอาํ นาจ
กระทําการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวนัน้
ข้อ 26 คณะกรรมการมีอาํ นาจแต่งตัง้ กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็ นผูจ้ ัดการทั่วไป หรือตําแหน่งอื่นที่เห็นว่า
เหมาะสม เพื่อจัดการกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการก็ได้ ผูจ้ ดั การทั่วไปหรือตําแหน่งอื่น
ที่เห็นว่าเหมาะสม เมื่อได้รบั การแต่งตัง้ แล้วอาจถูกถอดถอนโดยมติท่ปี ระชุมของกรรมการได้
ข้อ 27 มติทงั้ ปวงของที่ประชุมกรรมการ ให้ตดั สินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม กรรมการคนหนึ่ง
มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง
นัน้ ในกรณีท่ีคะแนนเสียงท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
ข้อ 28 กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททําขึน้ ไม่ว่าโดยตรง หรือโดย
อ้อม หรือถือหุน้ หุน้ กู้ เพิ่มขึน้ หรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
ข้อ 29 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้
ข้อ 30 ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็ น
หุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือเป็ นหุน้ ส่วนไม่จาํ กัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่วนจํากัด หรือเข้าเป็ นกรรมการใน
บริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของ
บริษัทไม่ว่าจะทําเพื่อประโยชน์ของตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเว้นแต่จะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบก่อนที่จะมีมติ
แต่งตัง้

ข้อ 31 การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัด ขึ น้ ณ ท้อ งที่ อัน เป็ น ที่ ตั้งสํานัก งานใหญ่ ข องบริษัท หรือจังหวัด
ใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผูซ้ ่งึ ได้รบั มอบหมายจากประธานกรรมการจะกําหนด
ข้อ 32 ภายใต้บังคับกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด คณะกรรมการมีอาํ นาจที่จะขาย หรือจํานองอสังหาริมทรัพย์ใด ๆ
ของบริษัทหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ใด ๆ ของบริษัทกว่าสามปี ขนึ ้ ไป หรือให้ หรือประนีประนอมยอมความ หรือ
ยื่นฟ้องต่อศาล หรือมอบข้อพิพาทใด ๆ ให้อนุญาโตตุลาการ

หมวด 4
การเรียนประชุมผู้ถือหุน้
ข้อ 33 การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จดั ขึน้ ณ ท้องที่อนั เป็ นที่ตงั้ สํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ
ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ 34 ให้มีการประชุมใหญ่ผถู้ ือหุน้ อย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้ การประชุมเช่นว่านีใ้ ห้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุม
สามัญดังกล่าวให้กระทําภายในสี่เดือนภายหลังการสิน้ สุดรอบปี ทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผูถ้ ือหุน้
คราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สดุ แต่เห็นสมควร หรือเมื่อผูถ้ ือหุน้ นับรวมกันไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งใน
ห้าของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ทงั้ หมด หรือจํานวนผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหนุ้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ง
ในสิบของจํานวนที่จาํ หน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทําหนังสือในฉบับเดียวกัน ร้องขอให้คณะกรรมการประชุม
วิสามัญก็ได้โดยในหนังสือร้องขอนัน้ จะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชดั เจน คณะกรรมการต้องจัด
ประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือจากผูถ้ ือหุน้
ข้อ 35 ในการบอกกล่ าวเรีย กประชุมผู้ถือ หุ้น นั้น ให้ค ณะกรรมการจัดทําหนัง สือ นัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่า
เป็ นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว
และจัดส่งให้ผถู้ ือหุน้ และนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม
อนึ่งคําบอกกล่าวเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม
ข้อ 36 การประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่นอ้ ยกว่า 25 คน
หรือไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหนุ้ รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนที่
จําหน่ายได้ทงั้ หมด จึงจะครบองค์ประชุม
ในกรณีท่ปี รากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาํ หนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ ผูถ้ ือหุน้ ร้องขอการประชุมเป็ นอันระงับ
ไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นมิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ื อหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมในการประชุมครัง้ หลังนีไ้ ม่จาํ เป็ นต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 37 ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ จะมอบฉันทะให้ผอู้ ื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้

การมอบฉันทะจะต้องทําเป็ นหนังสือ ลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและทําตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชน
จํากัดกําหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี ้
ก. จํานวนหุน้ ซึ่งผูม้ อบฉันทะนัน้ มีอยู่
ข. ชื่อผูม้ อบฉันทะ
ค. ครัง้ ที่ขอการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยให้ย่ืนหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกําหนดไว้ก่อนผูร้ บั
มอบฉันทะเข้าประชุม
ข้อ 38 ในกรณีท่ีประชุมพิจารณาเรื่องตามวาระที่กาํ หนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จหรือพิจารณาเรื่องที่ผถู้ ือหุน้ ซึ่งมี
หุ้น นับ รวมกัน ได้ไ ม่ น้อ ยกว่า หนึ่ง ในสามของจํา นวนหุ้น ที่ จาํ หน่ ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ ป ระชุม ไม่ เสร็จและ
จํา เป็ น ต้อ งเลื่ อ นการพิ จ ารณาให้ท่ี ป ระชุ ม กํา หนดสถานที่ วั น และเวลาที่ จ ะประชุ ม ครั้ง ต่ อ ไปและให้
คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า
7 วัน ก่อนการประชุม ทัง้ นี ้ ให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน ก่อนประชุมด้วย
ข้อ 39 ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่
ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าที่ได้ ให้ผถู้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
ข้อ 40 ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้
ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ มีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องอันใด ผูถ้ ือหุน้ จะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ มิได้ นอกจากการ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการ
การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รบั คะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียง
ข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนีจ้ ะต้องได้รบั คะแนน
เสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาํ คัญให้แก่บคุ คลอื่น
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาํ คัญให้แก่บคุ คลอื่น
ข. การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาํ คัญให้แก่บคุ คลอื่น
ค. การทํา แก้ไ ข หรื อ เลิ ก สัญ ญาเกี่ ยวกับ การให้เช่ากิจ การของบริษัท ทั้งหมดหรือ บางส่ วนที่ ส าํ คัญ การ
มอบหมายให้บคุ คลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
หมวด 5
การเพิ่มทุน และการลงทุน
ข้อ 41 บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทได้ ด้วยการออกหุน้ ใหม่โดยมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามใน
สี่ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ข้อ 42 บริษัทอาจจะเสนอขายหุน้ ที่เพิ่มขึน้ โดยการออกหุน้ ใหม่ ทัง้ หมดหรือบางส่วนได้ และอาจจะเสนอขายให้แก่ผถู้ ือ
หุ้นตามส่วนจํานวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่ก่อนแล้ว หรือจะเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนหรือบุคคลอื่น ไม่ว่า
ทัง้ หมดหรือบางส่วนก็ได้ โดยเป็ นไปตามมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้

ข้อ 43 บริษัทอาจลดทุนของบริษัทจากจํานวนที่จดทะเบียนไว้ได้ดว้ ยการลดมูลค่าหุน้ แต่ละหุน้ ให้ต่าํ ลงหรือลดจํานวน
หุน้ ให้นอ้ ยลง โดยมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทัง้ นีบ้ ริษัทจะลดทุนลงไปให้ต่าํ กว่าจํานวนหนึ่งในสี่ของทุนทัง้ หมดไม่ได้
ข้อ 44 เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหนีข้ องบริษัทที่บริษัททราบ ภายในสิบสี่วนั
นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติโดยกําหนดเวลาให้ส่งคําคัดค้านภายในกําหนดสองเดือนนับแต่วันที่ได้รบั
หนังสือแจ้งมตินนั้ และให้โฆษณามติดงั กล่าวในหนังสือพิมพ์ ภายในกําหนดเวลาสิบสี่วนั ด้วย
หมวด 6
เงินปั นผล และเงินสํารอง
ข้อ 45 ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตเงินปั นผล นอกจากมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือมติของคณะกรรมการ กรณีท่ีมีการ
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปั นผลให้แจ้งเป็ นหนังสือไปยังผูถ้ ือหุน้ และโฆษณาคําบอกกล่าวการ
จ่ายเงินปั นผลนัน้ ทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่ง และจัดให้มีการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวภายใน 1 เดือนนับ
แต่มีมติเช่นว่านัน้
ข้อ 46 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ ือหุน้ เป็ นครัง้ คราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมี
กําไรพอสมควรที่จะกระทําเช่นนัน้ ได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปั นผลแล้วให้รายงานให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการ
ประชุมคราวต่อไป
ข้อ 47 เงินปั นผลนัน้ ให้แบ่งตามจํานวนหุน้ หุน้ ละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะได้กาํ หนดไว้ให้เป็ นอย่างอื่นสําหรับหุน้ บุรมิ สิทธิ
ข้อ 48 บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หกั ด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจ้ ะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
นอกจากทุกสํารองดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการอาจเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้จัดสรรเงินทุนสํารองอื่น
ตามที่เห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ในการดําเนินการของบริษัทด้วยก็ได้
หมวด 7
หุ้นกู้
ข้อ 49 การกูเ้ งินของบริษัทโดยการออกหุน้ กูเ้ พื่อเสนอขายต่อประชาชน ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
มติท่ีให้ออกหุน้ กูต้ ามวรรคหนึง่ ต้องใช้มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจํานวน
เสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
หมวด 8
สมุด บัญชี และการสอบบัญชี
ข้อ 50 รอบบัญชีของบริษัทเริ่มตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม และสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 51 คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทํา และเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีไว้ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่า
ด้วยการนัน้
ข้อ 52 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทํางบดุล และบัญชีกาํ ไรขาดทุน อย่างน้อยที่สดุ หนึ่งครัง้ ในรอบสิบสองเดือน อัน
เป็ นรอบปี ในทางบัญชีเงินของบริษัท
ข้อ 53 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทํางบดุล และบัญชีกาํ ไรขาดทุน ณ วันสิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัทเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญประจําปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ งบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนนี ้ คณะกรรมการ
ต้องจัดให้ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อ 54 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนีใ้ ห้ผถู้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําปี
(1) สําเนางบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนที่ผูส้ อบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของ
ผูส้ อบบัญชี
(2) รายงานประจําปี ของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงประกอบรายงานดังกล่าว
ข้อ 55 คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถ้ ือหุน้
และข้อมติทงั้ หมดของที่ประชุมลงไว้เป็ นหลักฐานโดยถูกต้อง และหลักฐานนีใ้ ห้เก็บรักษาไว้ ณ สํานักงานใหญ่
ของบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคลใดทําหน้าที่เก็บรักษาไว้ในท้องที่อันเป็ นที่ตัง้ สํานักงานใหญ่ หรือจังหวัด
ใกล้เคียงก็ได้ แต่ตอ้ งแจ้งให้นายทะเบียนทราบก่อน
ข้อ 56 ผูส้ อบบัญชีให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีผซู้ ่งึ ออกไปนัน้ จะเลือกกลับเข้าตําแหน่งอีกก็ได้
ข้อ 57 ผูส้ อบบัญชีควรได้ค่าตอบแทนเท่าใด ให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ กําหนด
ข้อ 58 กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูด้ าํ รงตําแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท เวลาอยู่ในตําแหน่งนัน้ ๆ จะเลือกเอามา
เป็ นตําแหน่งผูส้ อบบัญชีของบริษัทไม่ได้

หมวด 9
บทเพิ่มเติม
ข้อ 59 ผูส้ อบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัททุกครัง้ ที่มีการพิจารณางบดุล บัญชี กําไร
ขาดทุน และปั ญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชีแ้ จ้งการตรวจสอบบัญชีต่อผูถ้ ือหุน้ และให้บริษัทจัดส่งรายงาน
และเอกสารของบริษัทที่ผถู้ ือหุน้ จะพึงได้รบั ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ นัน้ แก่ผสู้ อบบัญชีดว้ ย
ข้อ 60 ดวงตราของบริษัทให้มีลกั ษณะดังนี ้

