สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 7
ข้ อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 5
คณะกรรมการ
ข้ อ 16.

ให้ บริ ษัทมีกรรมการของบริ ษัทเพื่อดาเนินกิจการของบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อยห้ า (5) คน แต่ ไม่เกินสิบสอง (12) คน โดยกรรมการไม่น้ อยกว่าก่่งหน่่งของ
จานวนกรรมการทังหมดจะต้
้
องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
กรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทหรื อไม่ก็ได้

ข้ อ 18.

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาเเหน่งจานวนหน่ง่ ในสาม (1/3) ของจานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้ าจานวนกรรมการจะเเบ่งออกให้ ตรง
เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหน่ง่ ในสาม (1/3)
กรรมการซ่ง่ พ้ นจากตาเเหน่ง อาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตาเเหน่งอีกได้
กรรมการที่จะต้ องออกจากตาเเหน่งในปี เเรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ จบั สลากกัน ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาเเหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้
ออกจากตาเเหน่ง

ข้ อ 24.

กรรมการบริ ษัทมีสทิ ธิได้ รับค่าตอบเเทนกรรมการจากบริ ษัทในรู ปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบเเทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะเเนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนคะเเนนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมโดยอาจกาหนดค่าตอบเเทนกรรมการเป็ น
จานวนเเน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกาหนดไว้ เป็ นคราวๆ หรื อให้ มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี ้
กรรมการบริ ษัทมีสทิ ธิได้ รับเบี ้ยเลี ้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริ ษัท
ข้ อความในวรรคหน่ง่ จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้ รับแต่งตังมาจากพนั
้
กงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัทในอันที่จะได้ รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่
เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัท
หมวดที่ 6
การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้ อ 33.

คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่ นนอกจากวรรคหน่่ง ให้ เรี ย กว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุม วิสามั ญเมื่ อใดก็ ได้ สุดแต่จะ
เห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นซ่ง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหน่่งในห้ า (1/5) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นจานวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ าคน (25) ซ่ง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อย
กว่าหน่ง่ ในสิบ (1/10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดจะเข้
ั้
าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ
เหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณี เช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในห น่่ง (1) เดือน นับแต่วนั ที่ได้ รับ
หนังสือนันจากผู
้
้ ถือหุ้นดังกล่าว

ข้ อ 34.

ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วย
รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา แล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และ
จัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทังนี
้ ้ให้ ลงโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3)
วัน เป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
ทังนี
้ ้ สถานที่ที่จะใช้ เป็ นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัท หรื อที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกาหนดก็ได้

ข้ อ 35.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สบิ ห้ า (25) คน หรื อไม่น้อยกว่าก่่งหน่่งของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และ
ต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหน่ง่ ในสาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดจ่
้
งจะครบเป็ นองค์ประชุม
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ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถ่งหน่ง่ (1) ชัว่ โมง จานวนผู้ถือหุ้นซ่ง่ มาเข้ าร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในวรรค
หน่ง่ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะ ผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั
ประชุมใหม่ และในกรณีนี ้ให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 36.

ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฎิบั ติหน้ าที่ได้ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่
ประชุม ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฎิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซ่ง่ มาประชุมคนใดคนหน่่งมาเป็ นประธานในที่
ประชุมดังกล่าว

ข้ อ 37.

ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ถือว่าหุ้นหน่ง่ มีเสียงหน่ง่ และผู้ถือหุ้นคนใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผู้ถือหุ้นคนนันไม่
้ มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนใน
เรื่ องนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตังกรรมการ
้
และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซ่ง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มข่ ้นอีกเสียงหน่่ง
เป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น ซ่ง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทเอกชน หรื อมหาชนอื่นมาเป็ นของบริ ษัท
(ค) การทา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญ การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นใดเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อ
การควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับบริ ษัท
(จ) การเพิ่มหรื อลดทุนจดทะเบียนบริ ษัท
(ฉ) การเลิกบริ ษัท
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริ ษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริ ษัทกับบริ ษัทอื่น
(ฌ) การดาเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัตไิ ว้ ว่าต้ องได้ รับคะแนน ต้ องไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซ่ง่ มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

ข้ อ 38.

กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี พง่ เรี ยกประชุมมีดงั นี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถ่งกิจการของบริ ษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
(2) พิจารณาอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
(3) พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรเงินกาไร และการจ่ายเงินปั นผล
(4) พิจารณาเลือกตังกรรมการใหม่
้
แทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระและกาหนดค่าตอบแทน กรรมการ
(5) พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี และ
(6) กิจการอื่นๆ
หมวดที่ 7
การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

ข้ อ 39.

รอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัทเริ่ มต้ นในวันที่ 1 ตุลาคม และสิ ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี

ข้ อ 41.

คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามั ญประจาปี เพื่อพิจารณา
อนุมตั แิ ละคณะกรรมการต้ องจัดให้ มีผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกาไรขาดทุนนันให้
้ เสร็ จก่อนที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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