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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8 

ข้อบังคับบริษัทที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท โออชิ ิกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง ข้อพึงปฏิบัติ  
ส าหรับการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และข้อบงัคบัของบริษัท จงึขอแจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ 
เพ่ือเป็นข้อปฏิบตัิส าหรับใช้ในการประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

หมวดที่ 2 การออกหุ้นและการโอนหุ้น 

ข้อ 12 ในการประชุมผู้ ถือหุ้น บุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหุ้น  
ณ วันท่ีคณะกรรมการก าหนดและจ านวนหุ้ นท่ีผู้ ถือหุ้ นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ให้เป็นไปตามท่ีปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัเดียวกนันัน้ ทัง้นี ้สิทธิของบุคคลดงักล่าวย่อมไม่ได้รับ  
ผลกระทบ แม้วา่ทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีข้อมลูที่เปลี่ยนแปลงแล้ว 

 วนัท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคแรกต้องเป็นวนัท่ีล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น ไม่เกินสอง (2) 
เดือน 

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ 

ข้อ 15 ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน 
กรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย 

ข้อ 16 ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึง่ (1) หุ้นตอ่หนึง่ (1) เสียง 
(2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (ก) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคน 
 เป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้   
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน  

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดับ  
ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้  
ให้ประธานในท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้าดเพ่ิมอีกหนึง่เสียง 

ข้อ 17 ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนคณะกรรมการ 
ทัง้หมดพ้นจากต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะพ้นจากต าแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม   
(1/3) ก็ให้ใช้จ านวนท่ีใกล้เคียงกนักบัหนึง่ในสาม (1/3) 

 กรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับต าแหน่งอีกก็ได้ 
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 กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ถ้ามิได้ก าหนดไว้ 
เป็นอย่างอื่น ก็ให้จบัฉลากกนั ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออก  
จากต าแหน่ง 

ข้อ 18 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั 

พ.ศ. 2535 และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(4) ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 20. และ 
(5) ศาลมีค าสัง่ให้ออก 

ข้อ 19 กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลาออก 
ไปถงึบริษัท 

 กรรมการซึง่ลาออกตามวรรคแรก จะแจ้งการลาออกของตนดงักลา่วให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 

ข้อ 20 ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระก็ได้ ด้วยการ
ลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมี 
จ านวนหุ้นนบัรวมกนัแล้วได้ไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ (1/2) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและ 
มีสิทธิออกเสียง 

ข้อ 21 ในกรณีท่ีต าแหน่งในคณะกรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ 
เลือกบุคคลซึง่มีคณุสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน 
จ ากัด พ.ศ. 2535 เข้ามาเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของ  
กรรมการผู้นัน้จะเหลือน้อยกวา่สอง (2) เดือน โดยบคุคลซึง่เข้ามาเป็นกรรมการดงักลา่วจะอยู่ในต าแหน่ง
กรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทน 

 มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) 
ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ 

ข้อ 22 กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก่็ได้ 

ข้อ 23 กรรมการมีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนในการปฏิบตัิหน้าท่ี ซึง่คา่ตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ
โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นตามท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็น  
จ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ หรือจะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่ 
จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่ง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 
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 ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตัง้เป็น  
กรรมการ ในอนัท่ีจะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท 

 การจ่ายคา่ตอบแทนตามวรรคหนึง่และสอง จะต้องเป็นไปตามท่ีกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดและ
กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 

ข้อ 24 ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานกรรมการ 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธาน  
กรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการจะมีหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทว่าด้วยกิจการซึ่ง  
ประธานกรรมการมอบหมายให้ 

ข้อ 25 ในการประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวน 
กรรมการทัง้หมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม  
คณะกรรมการ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถ้ามี  
รองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี  
แต่ไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการหนึ่งคน  
เป็นประธานในท่ีประชมุ 

 การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก 

 กรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิ  
ออกสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียง  
หนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

ข้อ 26 ประธานกรรมการเป็นผู้ เรียกประชมุคณะกรรมการ 

 ถ้ากรรมการตัง้แต่สอง (2) คนขึน้ไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการก าหนด 
วนัประชมุภายในสิบสี่ (14) วนันบัแตว่นัท่ีได้รับการร้องขอ 

ข้อ 27 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานหรือผู้ ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง  
กรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนถึงวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนท่ีจะต้องรักษาสิทธิหรือ  
ประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอื่น และก าหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

ข้อ 28 คณะกรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบจดัการกิจการทัง้หลายทัง้ปวงของบริษัท และต้องปฏิบตัิหน้าท่ีให้เป็นไป
ตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตัง้กรรมการหรือบคุคลอื่นใดเป็นคณะกรรมการบริหาร เพ่ือด าเนินการอย่าง
หนึง่อย่างใดหรือหลายอย่างแทนคณะกรรมการ โดยจะก าหนดเง่ือนไขอย่างใดก็ได้ 
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 อ านาจคณะกรรมการของบริษัท ได้แก่ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของ  
บริษัท ทัง้นี ้คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดรายช่ือกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัทได้ 

ข้อ 29 ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท หรือ 
เป็นหุ้ นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็น  
กรรมการของบริษัทจ ากดั หรือบริษัทมหาชนจ ากดัอื่นใดท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและ 
เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตัง้  
กรรมการผู้นัน้  

ข้อ 30 กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชกัช้า ในกรณีท่ีกรรมการมีสว่นได้เสียในสญัญาใดท่ีบริษัทท าขึน้  
หรือในกรณีท่ีจ านวนหุ้นหรือหุ้นกู้ของกรรมการท่ีมีอยู่ในบริษัทและบริษัทในเครือเพ่ิมขึน้หรือลดลง 

ข้อ 31 คณะกรรมการจะต้องประชมุกนัอย่างน้อยสาม (3) เดือนตอ่ครัง้ 

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิน้สุดของ 
รอบปีบญัชีของบริษัท 

 การประชุมผู้ ถือหุ้ นคราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวไว้แล้วนี  ้จะเรียกว่าการประชุมผู้ ถือหุ้ น วิสามัญ 
คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

 ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลายคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ 
ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ 
แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้
คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการไมจ่ดัให้มีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึง่
เข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบ
ห้า (45) วนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชมุผู้ ถือหุ้น
ท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นท่ีเกิดจากการจัดให้มีการ
ประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี่ครัง้ใด จ านวนผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบงัคบันี ้ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกนั
รับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 
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ข้อ 33 ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือแจ้ง นดัประชุมโดยระบุสถานท่ี วนั เวลา  
ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมทัง้รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้  
ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมตัิ หรือเพ่ือพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการ  
ในเร่ืองดงักล่าว โดยจดัส่งเอกสารดงักล่าวให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนเพ่ือทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั  
ก่อนวันประชุม ทัง้นี ้ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า  
สาม (3) วนั โดยลงติดตอ่กนัเป็นเวลาสาม (3) วนั 

 ทัง้นี ้สถานท่ีท่ีใช้ประชมุจะอยู่ในจงัหวดัท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือท่ีอื่นใดก็ตามแล้วแต่
คณะกรรมการจะก าหนดก็ได้ 

ข้อ 34 ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ โดยท าเป็นหนงัสือ  
ลงลายมือช่ือผู้ มอบฉันทะ และต้องน าไปมอบต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการ  
ก าหนด ณ สถานท่ีท่ีประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

 หนงัสือมอบฉนัทะให้เป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด ซึง่อย่างน้อยต้องมีรายการ ดงัตอ่ไปนี  ้

(1) จ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉนัทะถืออยู่ 
(2) ช่ือผู้ รับมอบฉนัทะ 
(3) ครัง้ท่ี และวนั เดือน ปี ของการประชมุท่ีมอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนคะแนนเสียงท่ีผู้ ถือหุ้นผู้ มอบ  
ฉันทะมีรวมกนั เว้นแต่ผู้ รับมอบฉันทะจะแถลงต่อท่ีประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบ  
ฉนัทะเพียงบางคน โดยระบช่ืุอผู้มอบฉนัทะและจ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉนัทะถืออยู่ด้วย 

ข้อ 35 ในการประชุมผู้ ถือหุ้นจะต้องมีผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่ น้อยกว่า 
ย่ีสิบห้า (25) คน หรือไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 
หนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดจงึจะครบองค์ประชมุ 

 ในกรณีท่ีปรากฏว่า การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเลยเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้น 
ซึง่มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามท่ีก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะ  
ผู้ ถือหุ้ นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้ นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะ  
ผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และในกรณีนีใ้ห้สง่หนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั  
ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 36 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือ  
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มี 
รองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึ่ง  
เป็นประธานในท่ีประชมุ 
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 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง 
เว้นแตใ่นกรณีท่ีบริษัทได้ออกหุ้นบริุมสิทธิและก าหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกวา่หุ้นสามญั 

 การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คน ร้องขอและท่ีประชมุ 
ผู้ ถือหุ้ นเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ น และผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมา 
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันัน้ให้เป็นไปตามท่ีประธาน  
ในท่ีประชมุก าหนด 

ข้อ 37 มติของท่ีประชมุจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปรกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้ นเป็นหนึ่งเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุม  
ออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสียง  

(ก) การขายโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 
(ค) การตกลง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัท

ทัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญั การมอบหมายให้บคุคลอื่นใดเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท 
หรือควบรวมกิจการกบับคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการแบ่งผลก าไรขาดทนุกนั  

(ง) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
(จ) การเพ่ิมหรือลดทนุจดทะเบียนหรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท 
(ฉ) การเลิกบริษัท 
(ช) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื่น 
(ซ) การใดท่ีกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศตลาดหลกัทรัพย์ 

แห่งประเทศไทยก าหนด 

ข้อ 38 กิจการท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี พงึเรียกประชมุมีดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการ ผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุของรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร และประกาศจ่ายเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ และก าหนด

คา่ตอบแทนกรรมการ 
(5) พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี และ 
(6) กิจการอื่น ๆ 


