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                                                                                                      สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7 
ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 

 

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

จะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 
 กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 
  

ข้อ 18.  ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าเเหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการจะเเบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้
ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 

              กรรมการซึ่งพ้นจากต าเเหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าเเหน่งอีกได้ 
 กรรมการที่จะต้องออกจากต าเเหน่งในปีเเรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าเเหน่งนานที่สุดนัน้เป็นผู้ออกจากต าเเหน่ง  
 

ข้อ 24.  กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบเเทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบเเทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ
ด้วยคะเเนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนคะเเนนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยอาจก าหนดค่าตอบเเทนกรรมการเป็นจ านวนเเน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และ
จะก าหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนีก้รรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบีย้เลีย้งและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของ
บริษัท 

 ข้อความในวรรคหน่ึงจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับแต่งตัง้มาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง
ของบริษัท 

หมวดที่ 6 : การประชุมผู้ถือหุ้น 
ข้อ 33.   คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นับแต่วันสิน้สุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 
 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหน่ึง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 
 ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ถือหุ้นจ านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน (25) ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบ (1/10) ของ

จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมือ่ใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ
ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหน่ึง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนัน้จากผู้ถือหุ้นดังกล่าว 

ข้อ 34.   ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดย
ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของกรรมการในเร่ืองดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด 
(7) วันก่อนการประชุม ทัง้นีใ้ห้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน 

 ทัง้นี ้สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนดก็ได้ 
ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผู้ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่

น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม  
 ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหน่ึง หากว่าการประชุมผู้

ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนัน้มใิช่เป็นการเรียกประชุมเพราะ ผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนีใ้ห้ส่งหนังสือนัดประชุม
ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้หลังนีไ้ม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม  

ข้อ 36.   ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชมุหรือไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหน่ึงมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว 

ข้อ 37.   ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหน่ึงมีเสียงหน่ึง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการ
ออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี  ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 
(2) ในกรณีดังต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอื่น   (จ) การเพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนบริษัท 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท   (ฉ) การเลิกบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ  (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 
การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น  (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการแบ่งผลก าไรขาดทุนกัน    (ฌ) การด าเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนน ต้องไม่น้อยกว่าสาม  

 (ง) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับบริษัท     ในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ข้อ 38. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีพึงเรียกประชุมมีดังนี  ้
 (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
 (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิน้สุดรอบปีบัญชีของบริษัท (5) พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี และ 
 (3) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล (6) กิจการอื่นๆ 

หมวดที่ 7 : การบัญชี การเงินและการสอบบัญช ี
ข้อ 39. รอบปีบัญชีของบริษัทเร่ิมต้นในวันที่ 1 ตุลาคม และสิน้สุดลงในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี 
ข้อ 41.  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิน้สุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปี เพ่ือพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการ

ต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบก าไรขาดทุนนัน้ให้เสร็จก่อนที่จะน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น     

                                                                                               
 


