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ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

The regulations of the company regarding the shareholder’s meeting 

ข้อ 35 (Article 35) 

 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจําปีภายในส่ี (4) เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบ

ปีบญัชีของบริษัท  

 The Board of Directors has to hold the shareholders’ meeting as the general meeting within four (4 ) months 

from the day-ended of accounting period of the company. 

การประชมุผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกวา่การประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น

เป็นการประชมุวสิามญัเม่ือใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

The next shareholders’ meeting apart from the first paragraph shall be called as the extraordinary general 

meeting by the Board of Directors to call for the shareholders’ meeting as the extraordinary general meeting at any 

time as seen to be reasonably. 

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกันได้ไมน้่อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ถือหุ้นจํานวนไม่น้อย

กวา่ย่ีสบิห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึ่งในสบิ (1/10) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกนัทําหนงัสือ 

ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้

ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย 

The shareholders having shares altogether with no less than one fifth (1/5) of amount of all shares sold or the 

shareholders with no less than twenty five (25) persons, with the shares altogether no less than one tenth (1/10) of the 

all shares sold. The names shall be joined to make a letter to request to the Board of Directors to call for the 

shareholders’ extraordinary general meeting at any time, but the reasons must be clearly specified in the request for 

the meeting in such letter. 

ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในหน่ึง (1) เดือน นับแต่วนัท่ีได้รับหนังสือนัน้จากผู้ถือ

หุ้นดงักลา่ว 

In this case, the Board of Directors must provide the shareholders’ meeting within one (1) month from the date 

of receiving such letter from such shareholders. 

 

ข้อ 36 (Article 36) 

  ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ

ประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ือ

อนมุตั ิหรือเพ่ือพจิารณา แล้วแตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียน

ทราบไมน้่อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นี ้ให้ลงโฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกว่า

สาม (3) วนั เป็นเวลาตดิตอ่กนัไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั 

  Calling for shareholders’ meeting, the Board of Directors shall make a notice letter specifying the place, date, 

time, agenda, and matters to present to the meeting with details as seen reasonable with clear specification that such 

matters are to propose for acknowledging, for approval, or for consideration depending on each case, including the 

Board of Directors’ opinion on such matters and to deliver to the shareholders and the registrar no less than seven (7) 

days prior to the meeting day. Anyhow, the advertising on such notice shall be made in the newspaper no less than 

three (3) days prior to the meeting day with no less than three (3) days consecutively.   
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 ทัง้นี ้สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชุมจะอยู่ในจังหวดัอันเป็นท่ีตัง้สํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะ

กําหนดก็ได้ 

 The place for the meeting shall be in the province which the head office is located or other places determined by 

the Board of Directors 

 

ข้อ 37 (Article 37) 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้ น ต้องมีผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้ น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน 

หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนผู้ ถือหุ้ นทัง้หมด และต้องมีหุ้ นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นท่ี

จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดจึงจะครบองค์ประชมุ 

For the shareholders’ meeting, the shareholders of their proxies (if any) shall attend the meeting no less than 

twenty five (25) persons or no less than a half of all shareholders, and the shares must be totally no less than on third 

(1/3) of all shares sold, so it shall be a quorum. 

 ในกรณีท่ีปรากฎว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม

ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ในวรรคหน่ึง หากว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนัดเฉพาะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้การ

ประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม ่และในกรณีนีใ้ห้

ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคับว่าจะต้องครบองค์

ประชมุ 

 If it appears that in any shareholders’ meeting, when the time elapses for one (1) hour, the shareholders 

attending the meeting are not completely as a quorum as determined in the first paragraph, if the shareholders’ meeting 

has been called from the shareholders’ request, such meeting shall be suspended. If the shareholders’ meeting is not 

calling from the shareholders’ request, then the meeting shall be recalled, and in this case, the notice shall be sent to 

the shareholders’ no less than seven (7) days. In this latter meeting, the quorum is not required. 

 

ข้อ 38 (Article 38) 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิ

หน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่

สามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชมุเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในท่ีประชมุดงักลา่ว 

The Chairman of the Board of Directors shall act as the chairman of the shareholders’ meeting, if the Chairman 

of Board of Directors is absent or unable to perform his duty, the Deputy Chairman of the Board of Directors shall 

perform instead, if there is not Deputy Chairman of the Board of Directors or having; but does not attend the meeting 

or is unable to perform his duty, any shareholder shall be selected in the meeting to act as the chairman of the meeting 

instead. 

 

ข้อ 39 (Article 39) 

ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือวา่ผู้ ถือหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ

ในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ และมติของท่ีประชมุผู้

ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดงัตอ่ไปนี ้
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Voting in the shareholders’ meeting is deemed that one share is one vote and any shareholder any conflicts 

of interest in any matter, that shareholder has no right of vote on such matter; except voting to select the directors. The 

resolution of the shareholders shall consist of the following votes: 

1) ในกรณีปกต ิให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน 

ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิม่ขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

In normal case, the shareholders’ majority votes attending the meeting and vote, if the votes are equal, 

the chairman of the meeting shall vote additionally as a casting vote; 

2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ

และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

In the following cases, the votes no less than three fourth (3/4) of the shareholders’ total votes attending 

the meeting with the right of vote; 

2.1.  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมด หรือบางสว่นท่ีสําคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 

Selling or transferring business in some parts or the whole of the company which is important 

to other persons; 

2.2. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษัท 

Purchasing or accepting transferring the private business or public company business to be of 

the company; 

2.3. การทํา แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสําคญั การ

มอบหมายให้บุคคลอ่ืนใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมี

วตัถปุระสงค์เพ่ือการแบง่ผลกําไรขาดทนุกนั 

Making, revision, contracts cancelation regarding leasing business as some or whole parts, 

which are important, or assignment to any person to manage the business of the company or 

to merge the business with other persons with the objective to divide the profit and loss; 

2.4. การแก้ไขเพิม่เตมิหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบับริษัท 

Revision or addition to the Memorandum of Association or the regulations of the company; 

2.5. การเพิม่หรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

Increase of decrease of the registered capital of the company; 

2.6. การเลกิบริษัท 

Dissolution of the company; 

2.7. การออกหุ้นกู้ของบริษัท 

Issuance the debenture of the company; 

2.8. การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอ่ืน 

Business merging of the company with other companies. 
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ข้อ 40 (Article 40) 

กิจการท่ีท่ีประชมุผู้ถือหุ้นสามญัประจําปีพงึเรียกประชมุมีดงันี ้

Matters that the shareholders’ annual general meeting shall be called for are as follows; 

1) พจิารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีท่ีผา่นมา 

Consideration the Board of Directors’ report showing the past year business of the company; 

2) พจิารณาอนมุตังิบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุของรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 

Consideration to approve the financial statement of the past accounting period; 

3) พจิารณาอนมุตัจิดัสรรเงินกําไร และการจ่ายเงินปันผล 

Consideration to approve appropriation of the profit and dividend payment; 

4) พจิารณาเลือกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ และกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

Consideration to approve the re-election of directors whose terms are expired and the remunerations of 

the company’s directors; 

5) พจิารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงนิคา่สอบบญัชี 

Consideration to approve the appointment of the auditors and to determine their remunerations; 

6) กิจการอ่ืน ๆ 

Other matters 


