
ข้อบังคับ 

ของ 

บริษัท ธนบุรี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

 

หมวด 1 

บททั่วไป 

ขอ้ 1 ขอ้บงัคบันีใ้หเ้รียกว่า ขอ้บงัคบั ของบรษิัท ธนบรีุ เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

ขอ้ 2 คาํว่า “บรษิัท” ใชใ้นขอ้บงัคบันี ้ใหห้มายถึง บรษิัท ธนบรีุ เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

ขอ้ 3 การเพ่ิมเติมหรือแกไ้ขใด ๆ ในขอ้บงัคบันีก้็ดีหรือในขอ้กาํหนดในหนงัสือบรคิณหส์นธิก็ดีจะกระทาํไดก้็แต่โดยมติ

ของท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 4 นอกจากท่ีไดต้ราไวใ้นขอ้บงัคบันี ้ใหน้าํบทบญัญัติแห่งกฎหมายว่าดว้ยบรษิัทมหาชนจาํกดั และกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยม์าใชบ้งัคบั 

 

หมวด 2 

การออก และการโอนหุน้ 

ขอ้ 5 หุน้ของบรษิัทเป็นหุน้สามญัชนิดระบชุื่อผูถื้อ และเป็นหุน้ท่ีตอ้งใชเ้งินครัง้เดียวจนเต็มมลูค่า แต่ทัง้นี ้บรษิัทมีสิทธิ

ท่ีจะออกหุม้บุริมสิทธิ หุน้กู ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือหลกัทรพัยอ่ื์นใดก็ตามท่ีกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยอ์นุญาต ในการชาํระเงินค่าหุน้ ผูจ้องหุน้หรือผูซ้ือ้หุน้จะขอหกัลบหนีก้ับบริษัทไม่ได ้ใบหุน้ของบริษัท

จะต้องมีกรรมการอย่างน้อยสองคน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อและประทับตราของบริษัท แต่ทั้งนี ้บริษัทอาจ

มอบหมายใหน้ายทะเบียนหุน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์ป็นผูล้งหรือพิมพล์ายมือชื่อ

ในใบหุน้แทนก็ได ้

ขอ้ 6 บริษัทอาจแต่งตัง้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทาํหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนหุน้ก็ได ้และหากบรษิัทแต่งตัง้ใหบ้รษิัท

ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทยเป็นนายทะเบียนหุน้ของบริษัท วิธีปฏิบัติท่ีเก่ียวกับงานทะเบียนของบริษัทใหเ้ป็นไปตามท่ีนาย

ทะเบียนหุน้กาํหนด 

ขอ้ 7 บุคคลใดไดม้าซึ่งกรรมสิทธ์ิในหุน้ใด ๆ เน่ืองจากการตายหรือลม้ละลายของผูถื้อหุน้ เมื่อไดน้าํหนกัฐานอนัชอบ

ดว้ยกฎหมายมาแสดงต่อบรษิัทครบถว้นแลว้ ใหบ้ริษัทลงทะเบียนและออกใบหุน้ใหใ้หม่ภายในหน่ึงเดือนนบัแต่

วนัท่ีไดร้บัหลกัฐานครบ 

 ในกรณีท่ีใบหุน้ชาํรุดในสาระสาํคัญหรือลบเลือน เมื่อไดน้าํใบหุน้เดินมาเวนคืน ถา้เป็นวิสัยท่ีจะกระทาํไดใ้ห้

บริษัทออกใบหุน้ใหใ้หม่ หากใบหุน้สุญหายหรือถูกทาํลาย ใหผู้ถื้อหุน้นาํหลักฐานการแจง้ความจากพนกังาน

สอบสวน หรือหลักฐานอ่ืนอันสมควรมาแสดงต่อบริษัท ใหบ้ริษัทออกใบหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายในระยะเวลาท่ี

กาํหนดโดยกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 



ขอ้ 8 หุน้ของบริษัทใหโ้อนกันไดโ้ดยเสรี และหุน้ท่ีถือโดยบุคคลท่ีมิใช่สัญชาติไทยในขณะใดขณะหน่ึงตอ้งมีจาํนวน

รวมกนัไม่เกินรอ้ยละส่ีสิบของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ทัง้หมด การโอนหุน้รายใดท่ีจะทาํใหอ้ตัราส่วยการถือหุน้

ของบคุคลท่ีมิใช่สญัชาติไทยของบรษิัทเกินอตัราส่วนขา้งตน้ บรษิัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุน้ของบรษิัทรายนัน้ได ้

ขอ้ 9 การโอนหุน้นัน้ย่อมสมบูรณเ์มื่อผูโ้อนไดส้ลกัหลกัใบหุน้ โดยระบุชื่อผูร้บัโอนและลงลายมือชื่อของผูโ้อนกับผูร้บั

โอน และไดม้ีการส่งมอบใบหุน้ฉบบัดงักล่าวใหแ้ก่ผูร้บัโอน 

 การโอนหุ้นดังกล่าวนั้น จะใช้ยันบริษัทไดต้่อเมื่อบริษัทไดร้ับคาํรอ้งขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นและใช้ยัน

บุคคลภายนอกได ้เมื่อบริษัทไดล้งทุนการโอนหุน้เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุน้ถูกตอ้งตาม

กฎหมายใหบ้ริษัทลงทะเบียนการโอนหุน้ภายใน 14 วันนับแต่วนัท่ีไดร้บัการรอ้งขอ หากการโอนหุน้ไม่ถูกตอ้ง

สมบรูณใ์หบ้รษิัทแจง้แก่ผูย้ื่นคาํรอ้งภายใน 7 วนั 

ขอ้ 10 การโอนหุน้ท่ีซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ขอ้ 11 บรษิัทจะถือหุน้หรือรบัจาํนาํหุน้ของตนเองมิได ้เวน้แต่กรณีท่ีบรษิัทซือ้หุน้คืนดงัต่อไปนี ้

(1) บริษัทอาจซือ้หุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ยกับมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไข

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล 

เน่ืองจากผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ย เห็นว่าไม่ไดร้บัความเป็นธรรม หรือ 

(2) บรษิัทอาจซือ้หุน้คืน เพ่ือวตัถปุระสงคใ์นการบรกิารงานทางการเงิน ในกรณีท่ีบรษิัทมีกาํไรสะสม และสภาพ

คล่องส่วนเกิน และการซือ้หุน้คืนไม่เป็นเหตใุหบ้รษิัทประสบปัญหาทางการเงิน 

ทั้งนี ้หุน้ท่ีบริษัทถืออยู่เน่ืองจากการซือ้คืนมานั้นจะไม่นับเป็นองคป์ระชุมผูถื้อหุน้ รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออก

เสียงลงคะแนนและสิทธิในการรบัเงินปันผล 

บริษัทจะตอ้งขายหรือจาํหน่ายหุน้ท่ีบริษัทซือ้คืนทัง้หมดภายในเวลาท่ีกาํหนดในโครงการซือ้หุน้คืนของบริษัท 

ทั้งนี ้ ในกรณีท่ีบริษัทไม่จาํหน่ายหรือจําหน่ายหุ้นท่ีบริษัทซือ้คืนไม่หมดภายในเวลากําหนด บริษัทจะตอ้ง

ดาํเนินการลงทนุท่ีชาํระแลว้ โดยวิธีการตดัหุน้จดทะเบียนส่วนท่ีจาํหน่ายไม่ได ้

การซือ้หุน้คืน การขายหรือจาํหน่ายหุน้ท่ีซือ้คืน และการลดทุนท่ีชาํระแลว้ โดยการตัดหุน้ท่ีซือ้คืน รวมถึงการ

กาํหนดจาํนวนหุน้ ราคาเสนอซือ้หุน้คืน และราคาเสนอขายหุน้ท่ีซือ้คืน หรือกรณีอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกับการซือ้หุน้

คืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงและในกรณีท่ีหุ้นของบริษัทเป็น

หลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย บริษัทจะตอ้งปฏิบัติตามขอ้บังคบั ประกาศ คาํสั่ง 

หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยดว้ย 

การซือ้หุน้คืนไม่เกินรอ้ยละสิบ (10) ของทุนท่ีชาํระแลว้ ใหเ้ป็นอาํนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณา

อนุมตัิโครงการซือ้หุน้คืน ทัง้นีใ้นกรณีท่ีจาํนวนหุน้ท่ีซือ้คืนมีจาํนวนเกินกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของทุนท่ีชาํระแลว้ 

บริษัทจะตอ้งไดร้บัมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน และบรษิัทตอ้งทาํการซือ้หุน้คืน ภายในหน่ึง (1) ปี นบัแต่วนัท่ีไดร้บัมติของท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 12 ในกรณีท่ีมีหุน้บุริมสิทธิ การแปลงหุน้บุริมสิทธิเป็นหุน้สามญันัน้กระทาํไดโ้ดยใหผู้ถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะแปลงหุน้

ดงักล่าวยื่นคาํขอแปลงหุน้ต่อบริษัท พรอ้มกับส่งมอบใบหุน้คืน การแปลงหุน้ตามวรรคหน่ึงใหม้ีผลนบัแต่วนัยื่น

คาํขอ และในการนีบ้รษิัทจะออกใบหุน้ใหม่ใหแ้ก่ผูข้อหุน้ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัไดร้บัคาํขอ 



ขอ้ 13 ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมใหญ่ผู้ถือหุน้ บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นนั้นเสียก็ได ้โดย

ประกาศใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ ณ สาํนกังานใหญ่และสาํนกังานสาขาของบรษิัททกุแห่งไม่นอ้ยกว่า 14 วนั 

 

หมวด 3 

กรรมการ และอาํนาจกรรมการ 

ขอ้ 14 บริษัทมีคณะกรรมการคณะหน่ึงประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ย 5 คน โดยใหท่ี้ประชุมใหญ่เป็นผูพิ้จารณา

เลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการดว้ยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธาน

กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ และตาํแหน่งอ่ืน ตามท่ีเห็นเหมาะสมดว้ยก็ได ้และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของ

กรรมการทัง้หมด ตอ้งมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร 

ขอ้ 15 ใหผู้ท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี ้

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ

ก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซึ่งไดค้ะแนนสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในลาํดบัถัดลงมามีคะแนนเสียง

เท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

ขอ้ 16 บาํเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนใหส้ดุแลว้แต่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะกาํหนด 

ขอ้ 17 ผูเ้ป็นกรรมการของบรษิัทไม่จาํเป็นจะตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท 

ขอ้ 18 ในการประชมุสามญัประจาํปีทกุครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอย่างนอ้ยจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) โดย

อตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสดุกบัส่วนหน่ึงในสาม 

(1/3) กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบรษิัทนัน้ ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ด

จะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสดุเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

 กรรมการผูอ้อกจากตาํแหน่งไปนัน้อาจจะเลือกเขา้รบัตาํแหน่งอีกก็ได ้

ขอ้ 19 นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการอาจพน้ตาํแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิัทมหาชนจาํกดั 

(4) ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก 

(5) ศาลมีคาํสั่งใหอ้อก 

ขอ้ 20 กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่ง ใหย้ื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันท่ีใบลาออกไปถึง

บรษิัท กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหน่ึงจะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้



ขอ้ 21 ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระใหก้รรมการเลือกบุคคลซึ่งมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจาํกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการ

ประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการเหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน บคุคลซึ่งเขา้มาแทนกรรมการ

ดงักล่าวจะอยู่ในตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทน มติของคณะกรรมการ

ตามวรรคหน่ึง ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี ของจาํนวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ 

ขอ้ 22 ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่

น้อยกว่าสามในส่ีของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของ

จาํนวนหุน้ท่ีถือ โดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

ขอ้ 23 ในการเรียกประชมุคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการ หรือผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมาย จดัส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงั

กรรมการไม่นอ้ยกว่าเจด็วนัก่อนวนัประชมุ เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นรีบด่วน เพ่ือรกัษาสิทธิ หรือ ประโยชนข์องบรษิทั

จะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอ่ืน และกาํหนดวนันดัประชมุเรว็กว่านัน้ก็ได ้

ขอ้ 24 องคป์ระชุมในการประชุมคณะกรรมการ จะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนกรรมการ

ทัง้หมด ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุ หรือ ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ

ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได ้ให้

กรรมการซึ่งมาประชมุเลือกกรรมการคนหน่ึงขึน้เป็นประธานในท่ีประชมุ 

ขอ้ 25 คณะกรรมการเป็นผูร้บัผิดชอบจดัการกิจการทัง้หลายทัง้ปวงของบริษัท และมีอาํนาจหนา้ท่ีดาํเนินการภายใน

ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค ์และขอ้บังคับของบริษัท และตามมติท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้ และมีอาํนาจ

กระทาํการใด ๆ ตามท่ีระบไุวใ้นหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดงักล่าวนัน้ 

ขอ้ 26 คณะกรรมการมีอาํนาจแต่งตัง้กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นผูจ้ัดการทั่วไป หรือตาํแหน่งอ่ืนท่ีเห็นว่า

เหมาะสม เพ่ือจดัการกิจการของบรษิัทภายใตก้ารควบคมุของคณะกรรมการก็ได ้ผูจ้ดัการทั่วไปหรือตาํแหน่งอ่ืน

ท่ีเห็นว่าเหมาะสม เมื่อไดร้บัการแต่งตัง้แลว้อาจถกูถอดถอนโดยมติท่ีประชมุของกรรมการได ้

ขอ้ 27 มติทัง้ปวงของท่ีประชมุกรรมการ ใหต้ดัสินดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของกรรมการท่ีมาประชมุ กรรมการคนหน่ึง

มีเสียงหน่ึงเสียงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ือง

นัน้ ในกรณีท่ีคะแนนเสียงท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชีข้าด 

ขอ้ 28 กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้ริษัททราบโดยไม่ชักชา้ หากมีส่วนไดเ้สียในสัญญาท่ีบริษัททาํขึน้ไม่ว่าโดยตรง หรือโดย

ออ้ม หรือถือหุน้ หุน้กู ้เพ่ิมขึน้หรือลดลงในบรษิัท หรือบรษิัทในเครือ 

ขอ้ 29 คณะกรรมการของบรษิัทตอ้งประชมุอย่างนอ้ย 3 เดือนต่อครัง้ 

ขอ้ 30 หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบรษิัท หรือเขา้เป็น

หุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิดในหา้งหุน้ส่วนจาํกดั หรือเขา้เป็นกรรมการใน

บรษิัทเอกชนหรือบรษิัทมหาชนอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนักบักิจการของ

บริษัทไม่ว่าจะทาํเพ่ือประโยชนข์องตนหรือเพ่ือประโยชนผ์ู้อ่ืนเว้นแต่จะแจง้ให้ท่ีประชุมทราบก่อนท่ีจะมีมติ

แต่งตัง้ 



ขอ้ 31 การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึน้ ณ ท้องท่ีอันเป็นท่ีตั้งสาํนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัด

ใกลเ้คียง หรือ ณ ท่ีอ่ืนใดตามท่ีประธานกรรมการ หรือผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการจะกาํหนด 

ขอ้ 32 ภายใตบ้ังคับกฎหมายบริษัทมหาชนจาํกัด คณะกรรมการมีอาํนาจท่ีจะขาย หรือจาํนองอสังหาริมทรพัยใ์ด ๆ  

ของบรษิัทหรือใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยใ์ด ๆ ของบรษิัทกว่าสามปีขึน้ไป หรือให ้หรือประนีประนอมยอมความ หรือ

ยื่นฟ้องต่อศาล หรือมอบขอ้พิพาทใด ๆ ใหอ้นญุาโตตลุาการ 

 

หมวด 4 

การเรียนประชุมผู้ถือหุน้ 

ขอ้ 33 การประชุมใหญ่ของบริษัทใหจ้ดัขึน้ ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือ ณ 

ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการกาํหนด 

ขอ้ 34 ใหม้ีการประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้อย่างนอ้ยปีละหน่ึงครัง้ การประชุมเช่นว่านีใ้หเ้รียกว่า “ประชุมสามญั” การประชมุ

สามัญดังกล่าวใหก้ระทาํภายในส่ีเดือนภายหลังการสิน้สุดรอบปีทางการบญัชีของบริษัท การประชุมผูถื้อหุน้

คราวอ่ืน ๆ ใหเ้รียกว่า “ประชมุวิสามญั” 

 คณะกรรมการจะเรียกประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผูถื้อหุน้นบัรวมกันไม่นอ้ยกว่าหน่ึงใน

หา้ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมด หรือจาํนวนผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้คน ซึ่งมีหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกว่าหน่ึง

ในสิบของจาํนวนท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด เขา้ชื่อกันทาํหนังสือในฉบับเดียวกัน รอ้งขอใหค้ณะกรรมการประชุม

วิสามญัก็ไดโ้ดยในหนงัสือรอ้งขอนัน้จะตอ้งระบวุ่าใหเ้รียกประชมุเพ่ือการใดไวใ้หช้ดัเจน คณะกรรมการตอ้งจดั

ประชมุภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 35 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทาํหนังสือนัดประชุมระบุ สถานท่ี วัน เวลา 

ระเบียบวาระการประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชมุ พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนวา่

เป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมตัิ หรือเพ่ือพิจารณา พรอ้มทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว 

และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ 

 อน่ึงคาํบอกกล่าวเรียกประชมุผูถื้อหุน้นัน้ใหโ้ฆษณาในหนงัสือพิมพต์ิดต่อกนั 3 วนักอ่นวนัประชมุ 

ขอ้ 36 การประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้ประชุมรวมกันไม่นอ้ยกว่า 25 คน 

หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้รวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนท่ี

จาํหน่ายไดท้ัง้หมด จึงจะครบองคป์ระชมุ 

 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึงชั่วโมง จาํนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้รว่ม

ประชุมไม่ครบองคป์ระชมุตามท่ีกาํหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้นัน้ ผูถื้อหุน้รอ้งขอการประชมุเป็นอนัระงบั

ไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นรอ้งขอให้นัดประชุมใหม่ และส่งหนังสือนัด

ประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่จาํเป็นตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 37 ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได ้



 การมอบฉันทะจะตอ้งทาํเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผูม้อบฉันทะและทาํตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชน

จาํกดักาํหนด และอย่างนอ้ยใหม้ีรายการดงัต่อไปนี ้ 

ก. จาํนวนหุน้ซึ่งผูม้อบฉนัทะนัน้มีอยู่ 

ข. ชื่อผูม้อบฉนัทะ 

ค. ครัง้ท่ีขอการประชมุท่ีมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

โดยใหย้ื่นหนังสือมอบฉันทะดงักล่าวต่อประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกาํหนดไวก้่อนผูร้บั

มอบฉนัทะเขา้ประชมุ 

ขอ้ 38 ในกรณีท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตามวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุไม่เสรจ็หรือพิจารณาเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ซึ่งมี

หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในท่ีประชุมไม่เสร็จและ

จําเป็นต้องเล่ือนการพิจารณาให้ท่ีประชุมกําหนดสถานท่ี วัน และเวลาท่ีจะประชุมครั้งต่อไปและให้

คณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชมุระบุสถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 

7 วนั ก่อนการประชมุ ทัง้นี ้ใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่า 3 วนั ก่อนประชมุดว้ย 

ขอ้ 39 ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่อาจปฏิบตัิ

หนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่

ไม่สามารถปฏิบตัหินา้ท่ีได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซึง่มาประชมุเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชมุ 

ขอ้ 40 ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทกุคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ 

 ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองอนัใด ผูถื้อหุน้จะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้มิได ้นอกจากการ

ออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 

 การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ท่ีประชุมใหญ่จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียง

ขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนีจ้ะตอ้งไดร้บัคะแนน

เสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจาํนวนเสียงทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บคุคลอ่ืน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บคุคลอ่ืน 

ข. การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บคุคลอ่ืน 

ค. การทาํ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคัญ การ

มอบหมายใหบ้คุคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบรษิัท 

 

หมวด 5 

การเพิ่มทนุ และการลงทุน 

ขอ้ 41 บรษิัทอาจเพ่ิมทนุของบรษิัทได ้ดว้ยการออกหุน้ใหม่โดยมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามใน

ส่ีของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 42 บริษัทอาจจะเสนอขายหุน้ท่ีเพ่ิมขึน้โดยการออกหุน้ใหม่ ทัง้หมดหรือบางส่วนได ้และอาจจะเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อ

หุ้นตามส่วนจาํนวนท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่ก่อนแลว้ หรือจะเสนอขายหุน้ต่อประชาชนหรือบุคคลอ่ืน ไม่ว่า

ทัง้หมดหรือบางส่วนก็ได ้โดยเป็นไปตามมติของท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 



ขอ้ 43 บริษัทอาจลดทุนของบริษัทจากจาํนวนท่ีจดทะเบียนไวไ้ดด้ว้ยการลดมลูค่าหุน้แต่ละหุน้ใหต้ ํ่าลงหรือลดจาํนวน

หุน้ใหน้อ้ยลง โดยมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้

ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง ทัง้นีบ้รษิัทจะลดทนุลงไปใหต้ ํ่ากว่าจาํนวนหน่ึงในส่ีของทนุทัง้หมดไม่ได ้

ขอ้ 44 เมื่อบรษิัทประสงคจ์ะลดทนุ ตอ้งมีหนงัสือแจง้มติการลดทนุไปยงัเจา้หนีข้องบรษิัทท่ีบรษิัททราบ ภายในสิบส่ีวนั

นับแต่วันท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติโดยกาํหนดเวลาให้ส่งคาํคัดคา้นภายในกาํหนดสองเดือนนับแต่วันท่ีไดร้บั

หนงัสือแจง้มตินัน้ และใหโ้ฆษณามติดงักล่าวในหนงัสือพิมพ ์ภายในกาํหนดเวลาสิบส่ีวนัดว้ย 

 

หมวด 6 

เงนิปันผล และเงนิสาํรอง 

ขอ้ 45 หา้มมิใหป้ระกาศอนุญาตเงินปันผล นอกจากมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ หรือมติของคณะกรรมการ กรณีท่ีมีการ

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลใหแ้จง้เป็นหนังสือไปยงัผูถื้อหุน้ และโฆษณาคาํบอกกล่าวการ

จ่ายเงินปันผลนัน้ทางหนงัสือพิมพแ์ห่งทอ้งท่ีฉบบัหน่ึง และจดัใหม้ีการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวภายใน 1 เดือนนบั

แต่มีมติเช่นว่านัน้ 

ขอ้ 46 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นครัง้คราวได ้เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมี

กาํไรพอสมควรท่ีจะกระทาํเช่นนัน้ได ้และเมื่อไดจ้่ายเงินปันผลแลว้ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการ

ประชมุคราวต่อไป 

ขอ้ 47 เงินปันผลนัน้ใหแ้บ่งตามจาํนวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กนั เวน้แต่จะไดก้าํหนดไวใ้หเ้ป็นอย่างอ่ืนสาํหรบัหุน้บรุมิสิทธิ 

ขอ้ 48 บรษิัทตอ้งจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทนุสาํรองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของกาํไรสทุธิประจาํปีหกัดว้ย

ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองนีจ้ะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

นอกจากทุกสาํรองดงักล่าวแลว้ คณะกรรมการอาจเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหจ้ัดสรรเงินทุนสาํรองอ่ืน

ตามท่ีเห็นว่าจะเป็นประโยชนใ์นการดาํเนินการของบรษิัทดว้ยก็ได ้

 

หมวด 7 

หุ้นกู ้

ขอ้ 49 การกูเ้งินของบริษัทโดยการออกหุน้กูเ้พ่ือเสนอขายต่อประชาชน ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ

มติท่ีใหอ้อกหุน้กูต้ามวรรคหน่ึงตอ้งใชม้ติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจาํนวน

เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

หมวด 8 

สมุด บัญชี และการสอบบัญช ี

ขอ้ 50 รอบบญัชีของบรษิัทเริ่มตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม และสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม ของทกุปี 



ขอ้ 51 คณะกรรมการจะตอ้งจดัใหม้ีการทาํ และเก็บรกัษาบญัชี ตลอดจนการสอบบญัชีไวใ้หถู้กตอ้งตามกฎหมายว่า

ดว้ยการนัน้ 

ขอ้ 52 คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการทาํงบดุล และบญัชีกาํไรขาดทุน อย่างนอ้ยท่ีสดุหน่ึงครัง้ในรอบสิบสองเดือน อนั

เป็นรอบปีในทางบญัชีเงินของบรษิัท 

ขอ้ 53 คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการทาํงบดลุ และบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษิัทเสนอต่อท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจาํปีเพ่ือพิจารณาอนุมตัิ งบดุลและบญัชีกาํไรขาดทนุนี ้คณะกรรมการ

ตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สรจ็ก่อนนาํเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 54 คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนีใ้หผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุสามญัประจาํปี 

(1) สาํเนางบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุนท่ีผูส้อบบัญชีตรวจสอบแลว้พรอ้มกับรายงานการตรวจสอบบญัชีของ

ผูส้อบบญัช ี

(2) รายงานประจาํปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงประกอบรายงานดงักล่าว 

ขอ้ 55 คณะกรรมการจะตอ้งจดัใหม้ีทะเบียนกรรมการบนัทึกรายงานการประชมุคณะกรรมการ และการประชมุผูถื้อหุน้ 

และขอ้มติทัง้หมดของท่ีประชุมลงไวเ้ป็นหลกัฐานโดยถูกตอ้ง และหลกัฐานนีใ้หเ้ก็บรกัษาไว ้ณ สาํนกังานใหญ่

ของบริษัท หรือมอบหมายใหบุ้คคลใดทาํหนา้ท่ีเก็บรกัษาไวใ้นท้องท่ีอันเป็นท่ีตัง้สาํนักงานใหญ่ หรือจังหวัด

ใกลเ้คียงก็ได ้แต่ตอ้งแจง้ใหน้ายทะเบียนทราบก่อน 

ขอ้ 56 ผูส้อบบญัชีใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีแต่งตัง้ ผูส้อบบญัชีผูซ้ึ่งออกไปนัน้จะเลือกกลบัเขา้ตาํแหน่งอีกก็ได ้

ขอ้ 57 ผูส้อบบญัชีควรไดค้่าตอบแทนเท่าใด ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้กาํหนด 

ขอ้ 58 กรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรือผูด้าํรงตาํแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ  ของบริษัท เวลาอยู่ในตาํแหน่งนัน้ ๆ  จะเลือกเอามา

เป็นตาํแหน่งผูส้อบบญัชขีองบรษิัทไม่ได ้

 

หมวด 9 

บทเพิ่มเติม 

ขอ้ 59 ผูส้อบบัญชีมีหนา้ท่ีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัททุกครัง้ท่ีมีการพิจารณางบดุล บัญชี กาํไร

ขาดทนุ และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบรษิัท เพ่ือชีแ้จง้การตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุน้และใหบ้รษิัทจดัส่งรายงาน

และเอกสารของบรษิัทท่ีผูถื้อหุน้จะพึงไดร้บัในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นัน้แก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 

ขอ้ 60 ดวงตราของบรษิัทใหม้ีลกัษณะดงันี ้


