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ข้อบงัคบับริษทัฯ ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้น 
The regulations of the company regarding the shareholder’s meeting 

 
ข้อ 35 (Article 35) 
 คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี ่(4) เดอืน นบัแต่วนัสิน้สุดของ
รอบปีบญัชขีองบรษิทั  
 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. 

การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหน่ึง ใหเ้รยีกว่าการประชุมวสิามญั โดยคณะกรรมการจะเรยีกประชุมผูถ้อื
หุน้เป็นการประชมุวสิามญัเมือ่ใดกไ็ดส้ดุแต่จะเหน็สมควร 

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. 

ผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้มน้่อยกว่าหน่ึงในหา้ (1/5) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด หรอืผูถ้อืหุน้จ านวนไม่
น้อยกว่ายีส่บิหา้ (25) คน ซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้มน้่อยกว่าหน่ึงในสบิ (1/10) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดจะเขา้ชื่อกนั
ท าหนงัสอื ขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการทีข่อให้เรยีก
ประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วดว้ย 

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. 

ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ภายในหน่ึง (1) เดอืน นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืนัน้จากผู้
ถอืหุน้ดงักลา่ว 

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) 
  ในการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสอืนดัประชุมโดยระบุสถานที ่วนั เวลา ระเบยีบวาระการ
ประชุม และเรื่องทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุม พรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องทีจ่ะเสนอเพื่อทราบ 
เพือ่อนุมตั ิหรอืเพือ่พจิารณา แลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้และนาย
ทะเบยีนทราบไมน้่อยกวา่เจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม ทัง้น้ี ใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสอืพมิพก์่อนวนัประชมุ
ไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั เป็นเวลาตดิต่อกนัไมน้่อยกวา่สาม (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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 ทัง้น้ี สถานทีท่ีจ่ะใชเ้ป็นทีป่ระชมุจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นทีต่ ัง้ส านกังานใหญ่ของบรษิทั หรอืทีอ่ื่นใดตามทีค่ณะกรรมการจะ
ก าหนดกไ็ด ้
 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) 

ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ต้องมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (ถ้าม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่ายีส่บิหา้ (25) คน 
หรอืไมน้่อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจงึจะครบองคป์ระชมุ 

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. 
 ในกรณีทีป่รากฎวา่การประชมุผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมือ่ลว่งเวลานดัไปแลว้ถงึหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาเขา้ร่วม
ประชมุไมค่รบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากวา่การประชมุผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีกนดัเฉพาะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหก้าร
ประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถ้อืหุน้นัน้มใิชเ่ป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชมุใหม ่และในกรณีน้ี
ใหส้ง่หนงัสอืนดัประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไมน้่อยกวา่เจด็ (7) วนั ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงัน้ีไมบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองค์
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) 

ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไมอ่ยูใ่นทีป่ระชมุหรอืไมส่ามารถปฏบิตัิ
หน้าทีไ่ด ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชุม ถ้าไม่มรีองประธานกรรมการ หรอืมแีต่ไม่อยู่ในทีป่ระชุม หรอืไม่
สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหท้ีป่ระชมุเลอืกผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุคนใดคนหน่ึงมาเป็นประธานในทีป่ระชมุดงักลา่ว 

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) 

ในการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหุน้หน่ึงมเีสยีงหน่ึง และผูถ้อืหุน้คนใดมสี่วนไดเ้สยีเป็น
พเิศษในเรื่องใด ผูถ้อืหุน้คนนัน้ไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ และมตขิองที่
ประชมุผูถ้อืหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีง ดงัต่อไปน้ี 

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: 
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1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามคีะแนนเสียง
เทา่กนั ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงชีข้าด 
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) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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.  การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมด หรอืบางสว่นทีส่ าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
Selling or transferring business in some parts or the whole of the company which is important 
to other persons; 

2.2. การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัเอกชน หรอืบรษิทัมหาชนอื่นมาเป็นของบรษิทั 
Purchasing or accepting transferring the private business or public company business to be of 
the company; 

2.3. การท า แกไ้ข หรอืยกเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ชา่กจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญั การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกบับุคคลอื่นโดยมี
วตัถุประสงคเ์พือ่การแบง่ผลก าไรขาดทนุกนั 
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. การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบับรษิทั 
Revision or addition to the Memorandum of Association or the regulations of the company; 

2.5. การเพิม่หรอืลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทั 
Increase of decrease of the registered capital of the company; 

2.6. การเลกิบรษิทั 
Dissolution of the company; 

2.7. การออกหุน้กูข้องบรษิทั 
Issuance the debenture of the company; 

2.8. การควบรวมกจิการบรษิทักบับรษิทัอื่น 
Business merging of the company with other companies. 

 
ข้อ 40 (Article 40) 

กจิการทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีพงึเรยีกประชมุมดีงัน้ี 
Matters that the shareholders’ annual general meeting shall be called for are as follows; 
1) พจิารณารายงานของคณะกรรมการทีแ่สดงถงึกจิการของบรษิทัในรอบปีทีผ่า่นมา 

Consideration the Board of Directors’ report showing the past year business of the company; 
2) พจิารณาอนุมตังิบดลุและบญัชกี าไรขาดทนุของรอบปีบญัชทีีผ่า่นมา 

Consideration to approve the financial statement of the past accounting period; 
3) พจิารณาอนุมตัจิดัสรรเงนิก าไร และการจา่ยเงนิปนัผล 

Consideration to approve appropriation of the profit and dividend payment; 
4) พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ และก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 



 

31 

Consideration to approve the re-election of directors whose terms are expired and the remunerations of 
the company’s directors; 

5) พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดจ านวนเงนิคา่สอบบญัช ี
Consideration to approve the appointment of the auditors and to determine their remunerations; 

6) กจิการอื่น ๆ 
Other matters 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


