
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

กรรมการ

 ข้อ 15. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้ง

กรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำาแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการ

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

 ข้อ 16. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำาเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

 ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

   1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำานวนหุ้นที่ตนถือ

   2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ใน

      กรณีที่เลือกตั้งบุคลลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

   3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำานวน

      กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำาดับถัดลงมามี

      คะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้

      ออกเสียงชี้ขาด

 ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำาแหน่งอย่างน้อยจำานวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำานวน

กรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

  กรรมการที่จะต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ ใดจะออก 

ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง

  กรรมการผู้ออกจากตำาแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำาแหน่งอีกก็ได้

 ข้อ 23. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย

กว่าสามในสี่ (3/4) ของจำานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของ

จำานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 ข้อ 33. บำาเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำาหนด

การประชุมผู้ถือหุ้น

 ข้อ 34.  การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำานักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ 

ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำาหนด

 ข้อ 35.  ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ”การประชุมสามัญดัง

กล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือน ภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

  การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่

จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนี่งในห้า (1/5) ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อย

กว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำาหนังสือในฉบับ

เดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้  โดยให้หนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ ให้ชัดเจน  

คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

 ข้อ 36.  ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำาหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา 

ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ 

เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา  พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชน

จำากัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา  สาม (3) วันติดต่อกัน
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 ข้อ 37.  ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบ

ห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำานวนหุ้นที่

จำาหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

  ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม

ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่ง

หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำาเป็นต้องครบองค์ประชุม    

 ข้อ 38.  ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะ

จะต้องทำาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำาตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำากัดกำาหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ 

หรือบุคคลซ่ึง ประธานกรรมการกำาหนดไว้ ณ สถานท่ีประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปน้ี

   (1) จำานวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่

   (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

   (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

 ข้อ 39.  การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำาดับระเบียบวาระที่กำาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้

เปลี่ยนลำาดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

  เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว  ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวม

กันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำาหนดไว้ ในหนังสือ

นัดประชุมได้

  ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มไม่

เสร็จ และจำาเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำาหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือ

นัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ โฆษณาคำาบอก

กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา สาม (3) วันติดต่อกัน

 ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม  หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่

ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้

ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

 ข้อ 41.  ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลง

คะแนนเลือกตั้งกรรมการ

 ข้อ 42.  การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง

ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำาหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะ

กำาหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

   (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญให้แก่บุคคลอื่น

   (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

   (3) การทำา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ

       บางส่วนที่สำาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการ

       รวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำาไรขาดทุนกัน

   (4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

   (5) การเพิ่มทุน และการลดทุน

   (6) การออกหุ้นกู้

   (7) การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท
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สมุดบัญชี และการสอบบัญชี

 ข้อ 52.  รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

 ข้อ 55. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำางบดุล และบัญชีกำาไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่

ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำาปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำาเสนอต่อ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 ข้อ 58. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้น

กลับเข้ารับตำาแหน่งอีกก็ได้

 ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำาหนด

 ข้อ 60. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำารงตำาแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในตำาแหน่งนั้นๆ จะเลือกเอามาเป็น

ตำาแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้

 ข้อ 61. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำาไรขาดทุน และปัญหา

เกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย
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