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                                                                                                      สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 7 
ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะท่ีเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 

หมวดท่ี 5 : คณะกรรมการ 
ข้อ 16. ให้บริษัทมีกรรมการของบริษัทเพ่ือด าเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน แต่ ไม่เกินสิบสอง (12) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั ้งหมด

จะต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย 
 กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก็่ได้ 
  

ข้อ 18.  ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าเเหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการจะเเบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้
ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึ่งในสาม (1/3) 

              กรรมการซึง่พ้นจากต าเเหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับต าเเหน่งอีกได้ 
 กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าเเหน่งในปีเเรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนั สว่นปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าเเหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าเเหน่ง  
 

ข้อ 24.  กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบเเทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบเเทนในลกัษณะอ่ืน ตามท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ
ด้วยคะเเนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนคะเเนนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุโดยอาจก าหนดค่าตอบเเทนกรรมการเป็นจ านวนเเน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และ
จะก าหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ นอกจากนีก้รรมการบริษัทมีสิทธิได้ รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของ
บริษัท 

 ข้อความในวรรคหนึ่งจะไมก่ระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีได้รับแต่งตัง้มาจากพนักงานหรือลกูจ้างของบริษัทในอันท่ีจะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนักงานหรือลกูจ้าง
ของบริษัท 

หมวดที่ 6 : การประชุมผู้ถือหุ้น 
ข้อ 33.   คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 
 การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามัญเมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร 
 ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึ่งในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นจ านวนไมน้่อยกว่ายี่สิบห้าคน (25) ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของ

จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบเุหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ
ดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีได้รับหนงัสือนัน้จากผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว 

ข้อ 34.   ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนงัสือนดัประชมุโดยระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดย
ระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพ่ืออนมุติั หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของกรรมการในเร่ืองดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด 
(7) วนัก่อนการประชมุ ทัง้นีใ้ห้ลงโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั เป็นเวลาติดต่อกนัไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั 

 ทัง้นี ้สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชมุจะอยูใ่นจงัหวดัอนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนดก็ได้ 
ข้อ 35. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไมน้่อยกวา่ยี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่

น้อยกวา่หนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 
 ในกรณีท่ีปรากฎวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้

ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะ ผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และในกรณีนีใ้ห้ส่งหนังสือนัดประชุม
ไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 36.   ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุหรือไมส่ามารถปฎิบติัหน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการหรือมีแต่ไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุหรือไมส่ามารถปฎิบติัหน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในท่ีประชมุดงักลา่ว 

ข้อ 37.   ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ถือวา่หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการ
ออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ และมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอ่ืน  (จ) การเพ่ิมหรือลดทนุจดทะเบียนบริษัท 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษัท  (ฉ) การเลิกบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญั  (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 
การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนใดเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกบับคุคลอ่ืน  (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอ่ืน 
โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการแบง่ผลก าไรขาดทนุกนั    (ฌ) การด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายบญัญติัไว้วา่ต้องได้รับคะแนน ต้องไมน้่อยกวา่สาม 

 (ง) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบับริษัท    ในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ข้อ 38. กิจการท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีพงึเรียกประชมุมีดงันี  ้
 (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา (4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 (2) พิจารณาอนมุติังบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท (5) พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี และ 
 (3) พิจารณาอนมุติัการจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล (6) กิจการอ่ืนๆ 

หมวดที่ 7 : การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี 
ข้อ 39. รอบปีบญัชีของบริษัทเร่ิมต้นในวนัท่ี 1 ตลุาคม และสิน้สดุลงในวนัท่ี 30 กนัยายนของทกุปี 
ข้อ 41.  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปี เพ่ือพิจารณาอนุมติัและคณะกรรมการ

ต้องจดัให้มีผู้สอบบญัชีตรวจสอบงบดลุและงบก าไรขาดทนุนัน้ให้เสร็จก่อนท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น    
                                                                                               
 


