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                                                                                                      สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 7 
 

ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะท่ีเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
                                  

หมวดท่ี 5 
คณะกรรมการ 

 
ข้อ 16. ให้บริษัทมีกรรมการของบริษัทเพ่ือด าเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน แต่ ไม่เกินสิบสอง (12) คน โดยกรรมการไม่น้ อยกว่าก่่งหน่่งของ

จ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย 
 
 กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 
 
ข้อ 18.  ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าเเหน่งจ านวนหน่ง่ในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการจะเเบ่งออกให้ตรง

เป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหน่ง่ในสาม (1/3) 
 
              กรรมการซ่ง่พ้นจากต าเเหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับต าเเหน่งอีกได้ 
 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าเเหน่งในปีเเรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนั สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าเเหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้
ออกจากต าเเหน่ง  

 
ข้อ 24.   กรรมการบริษัทมีสทิธิได้รับคา่ตอบเเทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบเเทนในลกัษณะอ่ืน ตามท่ีท่ีประชุมผู้ ถือ

หุ้นจะพิจารณาและลงมตด้ิวยคะเเนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนคะเเนนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุโดยอาจก าหนดค่าตอบเเทนกรรมการเป็น
จ านวนเเน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ นอกจากนี ้
กรรมการบริษัทมีสทิธิได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดกิารตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 
ข้อความในวรรคหน่ง่จะไม่กระทบกระเทือนสทิธิของกรรมการท่ีได้รับแตง่ตัง้มาจากพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทในอนัท่ีจะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ี
เป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท 

 
หมวดท่ี 6 

การประชุมผู้ถือหุ้น 
 
ข้อ 33.   คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 
  
 การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะ

เหน็สมควร 
 
 ผู้ ถือหุ้นซ่ง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหน่่งในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นจ านวนไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้าคน (25) ซ่ง่มีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อย

กว่าหน่ง่ในสบิ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกันท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุ
เหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายในหน่่ง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีได้รับ
หนงัสือนัน้จากผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว 

 
ข้อ 34.   ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนงัสือนดัประชุมโดยระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วย

รายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนมุตัิ หรือเพ่ือพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และ
จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนการประชมุ ทัง้นีใ้ห้ลงโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่าสาม (3) 
วนั เป็นเวลาตดิตอ่กนัไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั 

 
 ทัง้นี ้สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชมุจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนดก็ได้ 
 
ข้อ 35. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อยกว่าย่ีสบิห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่าก่่งหน่่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และ

ต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหน่ง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดจง่จะครบเป็นองค์ประชมุ 
 



- 35 - 

 ในกรณีท่ีปรากฎว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือลว่งเวลานดัไปแล้วถ่งหน่ง่ (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซ่ง่มาเข้าร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ในวรรค
หน่ง่ หากว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะ ผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดั
ประชมุใหม่ และในกรณีนีใ้ห้สง่หนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะต้องครบองค์ประชมุ 

 
ข้อ 36.   ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฎิบัติหน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ี

ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฎิบตัิหน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชุมเลือกผู้ ถือหุ้นซ่ง่มาประชุมคนใดคนหน่่งมาเป็นประธานในท่ี
ประชมุดงักลา่ว 

 
ข้อ 37.   ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหน่ง่มีเสียงหน่ง่ และผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสทิธิออกเสียงลงคะแนนใน

เร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ และมตขิองท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
(1) ในกรณีปกต ิให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซ่ง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มข่น้อีกเสียงหน่่ง

เป็นเสียงชีข้าด 
(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซ่ง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 
(ข)  การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษัท 
(ค)  การท า แก้ไข หรือยกเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญั การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนใดเข้าจดัการธรุกิจของบริษัท หรือ

การควบรวมกิจการกบับคุคลอ่ืน โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการแบ่งผลก าไรขาดทนุกนั 
(ง)  การแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบับริษัท 
(จ)  การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนบริษัท 
(ฉ)  การเลกิบริษัท 
(ช)  การออกหุ้นกู้ของบริษัท 
(ซ)  การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอ่ืน 
(ฌ)  การด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายบญัญตัไิว้ว่าต้องได้รับคะแนน ต้องไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซ่ง่มาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 
 

ข้อ 38. กิจการท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีพง่เรียกประชมุมีดงันี ้
 (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถ่งกิจการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
 (2) พิจารณาอนมุตังิบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท 
 (3) พิจารณาอนมุตักิารจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระและก าหนดคา่ตอบแทน    กรรมการ 
 (5) พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี และ 
 (6) กิจการอ่ืนๆ 
 

หมวดท่ี 7 
การบัญชี การเงนิและการสอบบัญชี 

 
ข้อ 39. รอบปีบญัชีของบริษัทเร่ิมต้นในวนัท่ี 1 ตลุาคม และสิน้สดุลงในวนัท่ี 30 กนัยายนของทกุปี 
 
ข้อ 41.  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทเสนอตอ่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปี เพ่ือพิจารณา

อนมุตัแิละคณะกรรมการต้องจดัให้มีผู้สอบบญัชีตรวจสอบงบดลุและงบก าไรขาดทนุนัน้ให้เสร็จก่อนท่ีจะน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น    
                                                                                               
 


