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ข้อบงัคบัของบริษทัท่ีเก่ียวข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น  
บริษทั โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั (มหาชน) 

 

หมวดท่ี 1   
บททัว่ไป 

ขอ้ 1.  ขอ้บงัคบันี้เรยีกว่า ขอ้บงัคบัของ บรษิทั โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั (มหาชน)  

ขอ้ 2.  ค าว่า “บรษิัท” ในขอ้บงัคบันี้หมายถึง บรษิัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั (มหาชน) เว้นแต่จะได้ก าหนดไว้เป็น 
อย่างอื่นในขอ้บงัคบันี้  

ขอ้ 3.  ขอ้ความอื่นใดทีม่ไิดก้ล่าวไวใ้นขอ้บงัคบันี้ ใหถ้อืและบงัคบัตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดั และ
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และรวมถึงกฎหมายอื่นที่มผีลใช้บงัคบัหรอืเกี่ยวขอ้งกบัการด าเนิน
กจิการของบรษิทั  

หมวดท่ี 5  
คณะกรรมการ 

ขอ้ 15.  ใหบ้รษิทัมคีณะกรรมการของบรษิทัเพื่อด าเนินกจิการของบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อยหา้ (5) คน โดย 
กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศไทย  

 กรรมการบรษิทัจะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัหรอืไม่กไ็ด ้ 

ขอ้ 16.  ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการบรษิทัตามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารดงัต่อไปนี้  

(1) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่ง (1) หุน้ต่อหนึ่ง (1) เสยีง   
(2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่ทัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บุคคลเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้ใน

กรณีทีเ่ลอืกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไม่ได ้ 
(3) บุคคลทีไ่ดร้บัคะแนนเสยีงสงูสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมี

หรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รบัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากันเกิน
จ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานทีป่ระชุมเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด  

ขอ้ 17.  ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถ้า
จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่นหนึ่งในสาม (1/3)  

 กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอกีได ้ 

 กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีหลงั ๆ 
ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  

ขอ้ 18.  นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากต าแหน่งเมื่อ  

(1) ตาย  
(2) ลาออก  
(3) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะต้องหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์ 
(4) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อกตามขอ้ 20.  
(5) ศาลมคี าสัง่ใหอ้อก  

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 7 
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ขอ้ 19.  กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อบรษิัท โดยการลาออกนัน้จะมผีลนับแต่วนัทีใ่บลาออกไปถึง
บรษิทั 

  กรรมการซึง่ลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบยีนทราบดว้ยกไ็ด ้ 

ขอ้ 20.  ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อย
กว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง 
(1/2) ของ จ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง  

ข้อ 21.  ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบตั ิและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดัและกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการผูน้ัน้จะเหลอืน้อยกว่า
สอง (2) เดอืน โดยบุคคลซึง่เขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของ
กรรมการทีต่นเขา้มาแทน   

  มตขิองคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวน 
กรรมการทีย่งัเหลอือยู่  

ขอ้ 22.  กรรมการบรษิทัมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบรษิทัในรูปของเงนิรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรอื 
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะพจิารณาและลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสอง
ในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวน
แน่นอนหรอืวางเป็น หลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ หรอืใหม้ผีลตลอดไปจนกว่าทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้
จะมมีตเิปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นกไ็ด ้นอกจากนี้ กรรมการบรษิัทมสีทิธไิด้รบัเบีย้เลี้ยงและสวสัดกิารต่าง ๆ ตาม
ระเบยีบของบรษิทั   

  ขอ้ความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทอืนสทิธขิองกรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้มาจากพนักงานหรอืลูกจา้งของ
บรษิทัในอนัทีจ่ะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ป็นพนกังานหรอืลกูจา้งของบรษิทั  

ขอ้ 23.  ใหค้ณะกรรมการเลอืกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ   

 ในกรณีทีค่ณะกรรมการพจิารณาเหน็สมควร จะเลอืกกรรมการคนหนึ่งหรอืหลายคนเป็นรองประธานกรรมการกไ็ด ้
รองประธานกรรมการมหีน้าทีต่ามขอ้บงัคบัในกจิการซึง่ประธานกรรมการมอบหมาย  

ขอ้ 24.  ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจงึจะ
ครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธาน
กรรมการไม่อยู่ ในทีป่ระชุมหรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้และมรีองประธานกรรมการอยู่ ใหร้องประธานกรรมการ
เป็นประธานทีป่ระชุม แต่ถา้ไม่มรีองประธานกรรมการหรอืมแีต่ไม่อยู่ในทีป่ระชุมนัน้หรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที่ได ้
ใหก้รรมการซึง่มาประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานทีป่ระชุม   

 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสยีงขา้งมาก กรรมการคนหนึ่งมเีสยีงหนึ่ง (1) เสยีงในการ
ลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมสี่วนได้เสยีในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ และถ้า
คะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเพื่อเป็นเสยีงชีข้าด  

ขอ้ 25.  ในการเรยีกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการหรอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมายสง่หนงัสอืนดัประชุมไปยงักรรมการ 
ไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรบีด่วนเพื่อรกัษาสทิธแิละประโยชน์ของบรษิทั จะแจง้
การนดั ประชุมโดยวธิอีื่น และก าหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่านัน้กไ็ด ้ 
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ขอ้ 26.  ในการด าเนินกจิการบรษิทั กรรมการตอ้งปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทั 
ตลอดจนมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั   

ขอ้ 27.  หา้มมใิหก้รรมการประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทัหรอืเขา้เป็น
หุน้สว่นในหา้งหุน้สว่นสามญั หรอืเป็นหุน้สว่นไม่จ ากดัความรบัผดิในหา้งหุน้สว่นจ ากดั หรอืเป็นกรรมการของบรษิทั
จ ากดัหรอืบรษิทัมหาชนจ ากดัอื่นใดทีป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนักบักจิการของ
บรษิทั ไม่ว่าเขา้ท าเพื่อ ประโยชน์ตนเอง หรอืประโยชน์ผูอ้ื่น เวน้แต่จะได้แจง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมี
มตแิต่งตัง้กรรมการผูน้ัน้  

ขอ้ 28.  กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบโดยไม่ชกัชา้ ในกรณีทีก่รรมการมสีว่นไดเ้สยีไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม ในสญัญา
ใดทีบ่รษิทัท าขึน้ หรอืในกรณีทีจ่ านวนหุน้หรอืหุน้กูข้องบรษิทัหรอืบรษิทัในเครอืทีก่รรมการถอือยู่มจี านวนทีเ่พิม่ขึน้
หรอืลดลง  

ขอ้ 29.  คณะกรรมการจะต้องประชุมกนัอย่างน้อยสาม (3) เดอืนต่อครัง้ ณ จงัหวดัอนัเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของบรษิทั 
หรอืจงัหวดัใกลเ้คยีง หรอื ณ สถานทีอ่ื่นใดในราชอาณาจกัร โดยการก าหนดวนั เวลา และสถานที ่เป็นไปตามดุลย
พนิิจของ ประธานกรรมการ  

ขอ้ 30.  กรรมการผูม้อี านาจลงนามผูกพนับรษิทั คอื กรรมการสอง (2) คน ลงลายมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของ 
บรษิทั  คณะกรรมการมอี านาจพจิารณาก าหนดและแกไ้ขเปลีย่นแปลงชื่อกรรมการผูม้อี านาจลงนามผูกพนับรษิทั
ได ้ 

หมวดท่ี 6 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 31.  คณะกรรมการต้องจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี ่(4) เดอืน นับแต่วนัสิน้สุดของ
รอบปีบญัชขีองบรษิทั   

 การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเ้รยีกว่าการประชุมวสิามญั โดยคณะกรรมการจะเรยีกประชุมผูถ้อื
หุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ดส้ดุแต่จะเหน็สมควร   

 ผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในหา้ (1/5) ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดท้ัง้หมด หรอืผูถ้อืหุน้จ านวน
ไม่น้อยกว่ายีส่บิหา้ (25) คน ซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสบิ (1/10) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด
จะเข้าชื่อกนัท าหนังสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด้ แต่ต้ องระบุ
เหตุผลในการทีข่อใหเ้รยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนังสอืดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจดัใหม้กีาร
ประชุมผูถ้อืหุน้ภายในหนึ่ง (1) เดอืน นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืนัน้จากผูถ้อืหุน้ดงักล่าว  

ขอ้ 32.  ในการเรยีกประชุมผู้ถอืหุ้น ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสอืนัดประชุมโดยระบุสถานที ่วนั เวลา ระเบยีบวาระ 
การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเรื่องทีจ่ะ
เสนอเพื่อ ทราบ เพื่ออนุมตั ิหรอืเพื่อพจิารณา แลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และ
จดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีนทราบไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นี้ ใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าวนัด
ประชุมในหนงัสอืพมิพก์่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั เป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั   

 ทัง้นี้ สถานทีท่ีจ่ะใชเ้ป็นทีป่ระชุมจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นทีต่ัง้ส านักงานใหญ่หรอืส านกังานสาขาของบรษิทั หรอืทีอ่ื่น
ใดตามทีค่ณะกรรมการจะก าหนดกไ็ด ้ 
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ขอ้ 33.  ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (หากม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่ายีส่บิหา้ (25) คน 
หรอืไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง (1/2) ของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และต้องมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) 
ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชุม    

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเขา้ร่วม 
ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไวใ้นวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีกนัดเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอให้
การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถ้อืหุน้นัน้มใิช่เป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอใหน้ดัประชุมใหม่ และ
ในกรณีนี้ใหส้ง่หนงัสอืนัดประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันี้ไม่บงัคบัว่า
จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 34.  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรอืไม่สามารถ
ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชุม ถ้าไม่มรีองประธานกรรมการหรอืมแีต่ไม่อยู่ในที่
ประชุม หรอืไม่สามารถปฏบิตัิหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลอืกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่
ประชุมดงักล่าว  

ขอ้ 35.  ประธานในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ มหีน้าทีค่วบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทัว่าดว้ยการประชุม ในการ
นี้ต้องด าเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบยีบวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชุม เว้นแต่ทีป่ระชุมจะมมีติ
เปลีย่นล าดบัระเบยีบวาระดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม   

 เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเรื่องอื่นนอกจากทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชุมอกีกไ็ด ้  

 ในกรณีทีท่ีป่ระชุมพจิารณาเรื่องตามล าดบัระเบยีบวาระไม่เสรจ็ตามวรรคหนึ่ง หรอืพจิารณาเรื่องทีผู่ถ้อืหุน้เสนอไม่
เสรจ็ตามวรรคสอง แล้วแต่กรณีและจ าเป็นต้องเลื่อนการพจิารณาให้ที่ประชุมก าหนดสถานที่ วนั และเวลาที่จะ
ประชุมครัง้ ต่อไป และใหค้ณะกรรมการสง่หนงัสอืนดัประชุม ระบุสถานที่ วนั เวลา และระเบยีบวาระ การประชุมไป
ยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่า เจด็ (7) วนัก่อนประชุม ทัง้นี้ ใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสอืพมิพ ์ตดิต่อกนั
สาม (3) วนัและไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย  

ขอ้ 36.  ผูถ้อืหุน้ทุกคนมสีทิธจิะเขา้ร่วมประชุมในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไม่ว่าจะเป็นการประชุมผูถ้อืหุน้ชนิดใดคราวใด  

ขอ้ 37.  ผูถ้อืหุน้จะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แทนตนกไ็ด ้และผูร้บัมอบ
ฉันทะต้องยื่นหนังสอืมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการหรอืผู้ที่ประธานคณะกรรมการก าหนด ณ สถานที่ประชุม 
ก่อน ผูร้บัมอบฉันทะเขา้ประชุม หนังสอืมอบฉันทะต้องท าตามแบบทีน่ายทะเบยีนตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชน
จ ากดัก าหนด  

ขอ้ 38.  ในการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ใหถ้อืว่าหุน้หนึ่ง (1) มเีสยีงหนึ่ง (1) และผูถ้อืหุน้คนใดมสี่วนไดเ้สยี
เป็นพเิศษในเรื่องใด ผูถ้อืหุน้คนนัน้ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ 
และมต ิของทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้  

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามคีะแนนเสียง
เท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด  

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  
(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น  
(ข) การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัเอกชน หรอืบรษิทัมหาชนอื่นมาเป็นของบรษิทั  
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(ค) การท า แกไ้ข หรอืยกเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางส่วนที่ส าคญั การมอบหมาย
ใหบุ้คคลอื่นใดเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั หรอืการควบรวมกจิการกบับุคคลอื่นโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อการแบ่งผล
ก าไรขาดทุนกนั  

(ง) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั  
(จ) การเพิม่หรอืลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั  
(ฉ) การเลกิบรษิทั  
(ช) การออกหุน้กูข้องบรษิทั  
(ซ) การควบรวมกจิการบรษิทักบับรษิทัอื่น  

 

หมวดท่ี 7 
การบญัชี การเงินและการสอบบญัชี 

ขอ้ 40.  รอบปีบญัชขีองบรษิทัเริม่ตน้ในวนัที ่1 มกราคม และสิน้สดุลงในวนัที ่31 ธนัวาคมของทุกปี 

ขอ้ 41.  บรษิัทต้องจดัใหม้กีารท าและเกบ็รกัษาสมุดบญัช ีตลอดจนการสอบบญัชตีามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เกีย่วขอ้ง และ 
ต้องจดัท างบดุลและบญัชกี าไรขาดทุนอย่างน้อยครัง้หนึ่งในรอบระยะเวลาสบิสอง (12) เดอืน อนัเป็นรอบปีบญัชขีอง
บรษิทั  

ขอ้ 42.  คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชขีองบรษิัทเสนอต่อที่ 
ประชุมผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพจิารณาอนุมตัแิละคณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ผีูส้อบบญัชตีรวจสอบ
งบดุล และงบก าไรขาดทุนนัน้ใหเ้สรจ็ก่อนทีจ่ะน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ขอ้ 43. คณะกรรมการตอ้งจดัสง่เอกสาร
ดงัต่อไปนี้ไปใหผู้ถ้อืหุน้ พรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปี   

 (1) ส าเนางบดุลและบญัชกี าไรขาดทุนที่ผู้สอบบญัชตีรวจสอบแล้ว พร้อมทัง้รายงานการตรวจสอบบญัชขีอง ผู้สอบ
บญัช ีและ   

 (2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ พรอ้มเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบรายงาน  

ขอ้ 44.  ผูส้อบบญัชตีอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรอืผูด้ ารงต าแหน่งหน้าทีใ่ด ๆ ของบรษิทั  

ขอ้ 45.  ผูส้อบบญัชมีอี านาจในการตรวจสอบบญัช ีเอกสาร และหลกัฐานอื่นใดทีเ่กีย่วกบัรายไดร้ายจ่าย ตลอดจนทรพัยส์นิ 
และหนี้สนิของบริษัทได้ในระหว่างเวลาท าการของบริษัท ในการนี้ ให้ผู้สอบบญัชีมีอ านาจสอบถามกรรมการ 
พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบรษิัท และตวัแทนของบรษิัท รวมทัง้ให้บุคคลเหล่านัน้ชี้แจง
ขอ้เทจ็จรงิหรอืสง่เอกสาร หรอื หลกัฐานเกีย่วกบัการด าเนินกจิการของบรษิทัได ้ 

ขอ้ 46.  ผูส้อบบญัชมีหีน้าทีเ่ขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถ้อืหุ้นของบรษิทัทุกครัง้ทีม่กีารพจิารณางบดุล บญัชกี าไรขาดทุน 
และปัญหาเกีย่วกบับญัชขีองบรษิทั เพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบญัชต่ีอผูถ้อืหุน้ และใหบ้รษิทัจดัสง่รายงานและเอกสาร
ทัง้หมด ของบรษิทัทีผู่ถ้อืหุน้จะพงึไดร้บัในการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้นัน้แก่ผูส้อบบญัชดีว้ย  
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หมวดท่ี 8 
เงินปันผลและเงินส ารอง 

ขอ้ 47.  หา้มจ่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิก าไร ในกรณีทีบ่รษิทัยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู่หา้มมใิหจ้่ายเงนิ
ปันผล  

 เงินปันผลนัน้ให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กนั เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสทิธิและก าหนดให้หุ้น
บุรมิสทิธไิด้รบัเงนิปันผลแตกต่างจากหุน้สามญั ให้จดัสรรเงนิปันผลตามที่ก าหนดไว ้โดยการจ่ ายเงนิปันผลต้อง
ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้   

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบรษิัทมผีลก าไรสมควร 
พอทีจ่ะท าเช่นนัน้ และเมื่อไดจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลแลว้ ใหร้ายงานการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวใหท้ีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้ทราบในการประชุมผูถ้อืหุน้คราวต่อไป   

 การจ่ายเงนิปันผลใหก้ระท าภายในหนึ่ง (1) เดอืน นับแต่วนัทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ หรอืทีป่ระชุมคณะกรรมการลงมติ 
แล้วแต่กรณี ทัง้นี้  ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ใน
หนงัสอืพมิพเ์ป็นเวลา ตดิต่อกนัไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัดว้ย  

ขอ้ 48.   บรษิัทต้องจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปี  ส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารอง ไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสุทธปิระจ าปี   
หกัด้วยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสบิ (10) ของทุนจด
ทะเบยีน 


