
สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่7 
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ข้อบังคับบริษัททีเ่ก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกับนโยบายของคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติ  
ส าหรบัการจดัประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทจดทะเบียน และขอ้บงัคบัของบรษิัท จึงขอแจง้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบ 
เพื่อเป็นขอ้ปฏิบตัิส  าหรบัใชใ้นการประชมุผูถื้อหุน้ต่อไป 

หมวดที ่2 การออกหุ้นและการโอนหุ้น 

ขอ้ 12 ในการประชุมผูถื้อหุน้ บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถื้อหุน้  
ณ วันที่คณะกรรมการก าหนดและจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ใหเ้ป็นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัเดียวกันนัน้ ทัง้นี ้สิทธิของบุคคลดงักล่าวย่อมไม่ไดร้บั  
ผลกระทบ แมว่้าทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัประชมุผูถื้อหุน้จะมีขอ้มลูที่เปลี่ยนแปลงแลว้ 

 วันที่ก าหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคแรกตอ้งเป็นวันที่ล่วงหนา้ก่อนวันประชุมผูถื้อหุน้ ไม่เกินสอง  
(2) เดือน 

หมวดที ่4 คณะกรรมการ 

ขอ้ 15 ใหบ้ริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่นอ้ยกว่าหา้ (5) คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน 
กรรมการทัง้หมดจะตอ้งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 

ขอ้ 16 ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการบรษิัทตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี ้
(1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่ง (1) หุน้ต่อหนึ่ง (1) เสียง 
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคน 
 เป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ 

ที่จะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนน
เสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ประธานในที่ประชุม
เป็นผูอ้อกเสียงชีข้าดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง 

ขอ้ 17 ในการประชุมผูถื้อหุน้สามัญประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนคณะกรรมการ 
ทัง้หมดพน้จากต าแหน่ง ถา้จ านวนกรรมการที่จะพน้จากต าแหน่งไม่อาจแบ่งออกไดพ้อดีหนึ่งในสาม (1/3)  
ก็ใหใ้ชจ้  านวนที่ใกลเ้คียงกนักบัหนึ่งในสาม (1/3) 

กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกก็ได ้
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กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบรษิัทนัน้ ถา้มิไดก้ าหนดไว้ 
เป็นอย่างอื่น ก็ใหจ้บัฉลากกัน ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อก
จากต าแหน่ง 

ขอ้ 18 นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากต าแหน่งเมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั 

พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
(4) ที่ประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกตามขอ้ 20. และ 
(5) ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

ขอ้ 19 กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ใหย้ื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนบัแต่วนัที่ใบลาออก  
ไปถึงบรษิัท 

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคแรก จะแจง้การลาออกของตนดงักลา่วใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้

ขอ้ 20 ที่ประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระก็ได้ ดว้ยการ
ลงคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมี 
จ านวนหุน้นบัรวมกนัแลว้ไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุน้ที่ถือโดยผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและ 
มีสิทธิออกเสียง 

ขอ้ 21 ในกรณีที่ต าแหน่งในคณะกรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการ 
เลือกบุคคลซึ่งมีคณุสมบัติและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน 
จ ากัด พ.ศ. 2535 เข้ามาเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวน้แต่วาระของ  
กรรมการผูน้ัน้จะเหลือนอ้ยกว่าสอง (2) เดือน โดยบคุคลซึ่งเขา้มาเป็นกรรมการดงักลา่วจะอยู่ในต าแหน่ง
กรรมการไดเ้พียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน 

มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) 
ของจ านวนกรรมการที่ยงัเหลืออยู่ 

ขอ้ 22 กรรมการบรษิัทจะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทหรือไม่ก็ได ้

ขอ้ 23 กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนในการปฏิบตัิหนา้ที่ ซึ่งค่าตอบแทนไดแ้ก่ เงินเดือน เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ 
โบนัส หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็น  
จ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์หรือจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรือจะใหม้ีผลตลอดไปจนกว่า  
จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได ้และนอกจากนัน้ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบรษิัท 
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ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานและลกูจา้งของบริษัทซึ่งไดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
ในอนัที่จะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะที่เป็นพนกังานหรือลกูจา้งของบรษิัท 

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งและสอง จะตอ้งเป็นไปตามที่กฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัด 
และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

ขอ้ 24 ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ 
ก็ได ้รองประธานกรรมการจะมีหนา้ที่ตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบับริษัทว่าดว้ยกิจการซึ่งประธานกรรมการ
มอบหมายให ้

ขอ้ 25 ในการประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะครบองคป์ระชุม และให้ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
คณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามี  
รองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี  
แต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได ้ใหก้รรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็น
ประธานในที่ประชมุ 

การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุคณะกรรมการใหถื้อเสียงขา้งมาก 

กรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใดไม่มีสิทธิ  
ออกสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากัน ใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียง 
หนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

ขอ้ 26 ประธานกรรมการเป็นผูเ้รียกประชมุคณะกรรมการ 

ถา้กรรมการตัง้แต่สอง (2) คนขึน้ไปรอ้งขอใหเ้รียกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการก าหนด 
วนัประชมุภายในสิบสี่ (14) วนันบัแต่วนัที่ไดร้บัการรอ้งขอ 

ขอ้ 27 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานหรือผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ 
ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนถึงวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนที่จะตอ้งรกัษาสิทธิหรือประโยชน์
ของบรษิัท จะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอื่น และก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านัน้ก็ได ้

ขอ้ 28 คณะกรรมการเป็นผูร้บัผิดชอบจดัการกิจการทัง้หลายทัง้ปวงของบริษัท และตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิัท ตลอดจนมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งกรรมการหรือบุคคลอื่นใดเป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อด าเนินการ  
อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างแทนคณะกรรมการ โดยจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได ้

อ านาจคณะกรรมการของบริษัท ไดแ้ก่ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส าคัญ 
ของบริษัท ทัง้นี ้คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดรายชื่อกรรมการผูม้ีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพนับริษัทได้  
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ขอ้ 29 หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท หรือ 
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็น  
กรรมการของบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เวน้แต่จะไดแ้จ้งใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุน้ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
กรรมการผูน้ัน้  

ขอ้ 30 กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้รษิัททราบโดยไม่ชกัชา้ ในกรณีที่กรรมการมีสว่นไดเ้สียในสญัญาใดที่บริษัทท าขึน้  
หรือในกรณีที่จ  านวนหุน้หรือหุน้กูข้องกรรมการที่มีอยู่ในบรษิัทและบรษิัทในเครือเพิ่มขึน้หรือลดลง 

ขอ้ 31 คณะกรรมการจะตอ้งประชมุกนัอย่างนอ้ยสาม (3) เดือนต่อครัง้ 

หมวดที ่5 การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 32 คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้สามัญประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิน้สุดของ 
รอบปีบญัชีของบรษิัท 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากที่กล่าวไวแ้ลว้นี ้จะเรียกว่าการประชุมผูถื้อหุน้วิสามัญ คณะกรรมการ 
จะเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร 

ผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายได ้
ทัง้หมด จะเขา้ชื่อกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้  
แต่ตอ้งระบุเรื่องและเหตผุลในการที่ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ัดเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้
คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ภายในสี่สิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัที่ไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุน้ทัง้หลาย 
ซึ่งเขา้ชื่อกันหรือผูถื้อหุน้คนอื่น ๆ รวมกันไดจ้  านวนหุน้ตามที่บงัคับไวน้ัน้จะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายใน 
สี่สิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุน้ 
ที่คณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุ
และอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ที่เป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสี่ครัง้ใด จ านวนผูถื้อหุน้
ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไวใ้นข้อบังคับนี ้ผูถื้อหุน้ตามวรรคสี่ตอ้งร่วมกัน
รบัผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท 

ขอ้ 33 ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสือแจง้นัดประชุมโดยระบุสถานที่ วนั เวลา  
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพรอ้มทั้งรายละเอียดตามสมควร โดยระบุ  
ใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ หรือเพื่อพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการ 
ในเรื่องดงักล่าว โดยจดัส่งเอกสารดงักล่าวใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนเพื่อทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ด  (7) วนั  
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ก่อนวันประชุม ทั้งนี ้ใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพก์่อนวันประชุมไม่นอ้ยกว่า  
สาม (3) วนั โดยลงติดต่อกนัเป็นเวลาสาม (3) วนั 

ทัง้นี ้สถานที่ที่ใชป้ระชมุจะอยู่ในจงัหวดัที่อนัเป็นที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ของบรษิัท หรือที่อื่นใดก็ตามแลว้แต่
คณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้

ขอ้ 34 ผูถื้อหุน้อาจมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได ้โดยท าเป็นหนงัสือ  
ลงลายมือชื่อผูม้อบฉันทะ และตอ้งน าไปมอบต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการ ก าหนด 
ณ สถานที่ที่ประชมุก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ 

หนงัสือมอบฉนัทะใหเ้ป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด ซึ่งอย่างนอ้ยตอ้งมีรายการ ดงัต่อไปนี  ้
(1) จ านวนหุน้ที่ผูม้อบฉนัทะถืออยู่ 
(2) ชื่อผูร้บัมอบฉนัทะ 
(3) ครัง้ที่ และวนั เดือน ปี ของการประชมุที่มอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ในการออกเสียงลงคะแนน ผูร้บัมอบฉนัทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนคะแนนเสียงที่ผูถื้อหุน้ผูม้อบฉันทะ
มีรวมกัน เวน้แต่ผูร้บัมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผูม้อบฉันทะ
เพียงบางคน โดยระบชุื่อผูม้อบฉนัทะและจ านวนหุน้ที่ผูม้อบฉนัทะถืออยู่ดว้ย 

ขอ้ 35 ในการประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งมีผู้ถือหุน้และผู้รบัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 
ยี่สิบหา้ (25) คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมดและตอ้งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 
หนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดจึงจะครบองคป์ระชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อลว่งเลยเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ 
ซึ่งมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะ  
ผู้ถือหุน้รอ้งขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะ  
ผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ และในกรณีนีใ้หส้ง่หนงัสือนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนั  
ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 36 ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชมุผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือ 
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้ถ้ามีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มี  
รองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหนึ่ง  
เป็นประธานในที่ประชมุ 

ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุน้ที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุน้หนึ่งมีหนึ่งเสียง 
เวน้แต่ในกรณีที่บริษัทไดอ้อกหุน้บุริมสิทธิและก าหนดใหม้ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอ้ยกว่าหุน้สามัญ  

การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระท าโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าหา้ (5) คน รอ้งขอและที่ประชมุ 
ผู้ถือหุน้เห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ และผู้รับมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถ้ามี) ซึ่งมา  
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ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันั้นใหเ้ป็นไปตามที่ประธาน  
ในที่ประชมุก าหนด 

ขอ้ 37 มติของที่ประชมุจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

(1) ในกรณีปรกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
โดยใหน้บัหนึ่งหุน้เป็นหนึ่งเสียง ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากัน ใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้
อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยใหน้บัหนึ่งหุน้เป็นหนึ่งเสียง  

(ก) การขายโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางสว่นที่ส  าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทเอกชน หรือบรษิัทมหาชนอื่นมาเป็นของบรษิัท 
(ค) การตกลง แกไ้ขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัท

ทัง้หมดหรือบางสว่นที่ส  าคญั การมอบหมายใหบ้คุคลอื่นใดเขา้จดัการธุรกิจของบรษิัท 
หรือควบรวมกิจการกบับคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อการแบ่งผลก าไรขาดทนุกนั  

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบรษิัท 
(จ) การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนหรือการออกหุน้กูข้องบรษิัท 
(ฉ) การเลิกบรษิัท 
(ช) การควบรวมกิจการบรษิัทกบับรษิัทอื่น 
(ซ) การใดที่กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และประกาศตลาดหลกัทรพัย ์

แห่งประเทศไทยก าหนด 

ขอ้ 38 กิจการที่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี พงึเรียกประชมุมีดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการ ผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา 
(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุของรอบปีบญัชีที่ผ่านมา 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร และประกาศจ่ายเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ และก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ 
(5) พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี และ 
(6) กิจการอื่น ๆ 

 


