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                                                                                                      สิง่ท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 7 
 

ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะท่ีเกีย่วกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 
                                  

หมวดท่ี 5 
คณะกรรมการ 

 
ข้อ 16. ให้บริษัทมีกรรมการของบริษัทเพื่อด าเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน แต่ ไม่เกินสิบสอง (12) คน โดยกรรมการไม่น้ อยกว่ากึ่งหน่ึงของ

จ านวนกรรมการท้ังหมดจะต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย 
 
 กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 
 
ข้อ 18.  ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าเเหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะน้ัน ถ้าจ านวนกรรมการจะเเบ่งออกให้ตรง

เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 
 
              กรรมการซึ่งพ้นจากต าเเหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าเเหน่งอีกได้ 
 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าเเหน่งในปีเเรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าเเหน่งนานท่ีสุดน้ันเป็นผู้
ออกจากต าเเหน่ง  

 
ข้อ 24.   กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบเเทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบเเทนในลักษณะอื่น ตามท่ีท่ีประชุมผู้ถือ

หุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะเเนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนคะเเนนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมโดยอาจก าหนดค่าตอบเเทนกรรมการเป็น
จ านวนเเน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากน้ี
กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 
ข้อความในวรรคหน่ึงจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีได้รับแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันท่ีจะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ี
เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท 

 
หมวดท่ี 6 

การประชุมผู้ถือหุ้น 
 
ข้อ 33.   คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 
  
 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหน่ึง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามั ญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะ

เห็นสมควร 
 
 ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมด หรือผู้ถือหุ้นจ านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน (25) ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย

กว่าหน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมดจะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ
เหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในห น่ึง (1) เดือน นับแต่วันท่ีได้รับ
หนังสือน้ันจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว 

 
ข้อ 34.   ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วย

รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมท้ังความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าว และ
จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ท้ังนี้ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) 
วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน 

 
 ท้ังนี้ สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นท่ีต้ังส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือท่ีอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนดก็ได้ 
 
ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด และ

ต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม 
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 ในกรณีท่ีปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ในวรรค
หน่ึง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ันมิใช่เป็นการเรยีกประชุมเพราะ ผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัด
ประชุมใหม่ และในกรณีน้ีให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

 
ข้อ 36.   ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฎิบัติหน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ี

ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฎิบัติหน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหน่ึงมาเป็นประธานในท่ี
ประชุมดังกล่าว 

 
ข้อ 37.   ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหน่ึงมีเสียงหน่ึง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนน้ันไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน

เรื่องน้ัน นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึง

เป็นเสียงชี้ขาด 
(2) ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอ่ืน 
(ข)  การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 
(ค)  การท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนใดเข้าจัดการธรุกิจของบริษทั หรือ

การควบรวมกิจการกับบุคคลอ่ืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลก าไรขาดทุนกัน 
(ง)  การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับบริษัท 
(จ)  การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนบริษัท 
(ฉ)  การเลิกบริษัท 
(ช)  การออกหุ้นกู้ของบริษัท 
(ซ)  การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น 
(ฌ)  การด าเนินการอื่นๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนน ต้องไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 
 

ข้อ 38. กิจการท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้ 
 (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
 (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท 
 (3) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระและก าหนดค่าตอบแทน    กรรมการ 
 (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี และ 
 (6) กิจการอื่นๆ 
 

หมวดท่ี 7 
การบัญช ีการเงินและการสอบบญัช ี

 
ข้อ 39. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันท่ี 1 ตุลาคม และสิ้นสุดลงในวันท่ี 30 กันยายนของทุกปี 
 
ข้อ 41.  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปี เพื่อพิจารณา

อนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบก าไรขาดทุนน้ันให้เสร็จก่อนท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น    
                                                                                               
 


