
 

สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 10 

 

 

ข้อบังคับบริษัทที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท โออชิ ิกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง ข้อพึงปฏิบัติ

สําหรับการจดัประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และข้อบงัคบัของบริษัท จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบ

เพ่ือเป็นข้อปฏิบติัสําหรับใช้ในการประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

ข้อบังคับบริษัท 

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ 

ข้อ 15  ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน

กรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย 

ข้อ 16 ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 (หนึง่) หุ้นตอ่ 1 (หนึง่) เสียง 

(2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (ก) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมา เป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดับ 

ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้  

ให้ประธานในท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้าดเพ่ิมอีกหนึง่เสียง 

ข้อ 17 ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทุกครัง้ ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนคณะกรรมการ

ทัง้หมดพ้นจากตําแหน่ง ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะพ้นจากตําแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม 

(1/3) ก็ให้ใช้จํานวนท่ีใกล้เคียงกนักบัหนึง่ในสาม (1/3) 

 กรรมการซึง่พ้นจากตําแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับตําแหน่งอีกก็ได้ 

 กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ถ้ามิได้กําหนดไว้

เป็นอย่างอ่ืน ก็ให้จบัสลากกนั สว่นปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออก

จากตําแหน่ง 

ข้อ 18 นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคณุสมบติั หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั 

พ.ศ. 2535 และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 



 

 

(4) ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 20 และ 

(5) ศาลมีคําสัง่ให้ออก 

ข้อ 19 กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ย่ืนใบลาออกตอ่บริษัท การลาออกมีผลนบัแตว่นัท่ีใบลาออกไป

ถงึบริษัท 

 กรรมการซึง่ลาออกตามวรรคแรก จะแจ้งการลาออกของตนดงักลา่วให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 

ข้อ 20 ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระก็ได้ ด้วยการ

ลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมี

จํานวนหุ้นนับรวมกันแล้วได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียง 

ข้อ 21 ในกรณีท่ีตําแหน่งในคณะกรรมการวา่งลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ

เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จํากัด พ.ศ. 2535 เข้ามาเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของ

กรรมการผู้นัน้จะเหลือน้อยกวา่สอง (2) เดือน โดยบคุคลซึง่เข้ามาเป็นกรรมการดงักลา่วจะอยู่ในตําแหน่ง

กรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทน 

 มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) 

ของจํานวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ 

ข้อ 22 กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก่็ได้ 

ข้อ 23 กรรมการมีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนในการปฏิบติัหน้าท่ี ซึง่คา่ตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบีย้ประชมุ บําเหน็จ 

โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนตามท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกําหนดเป็น

จํานวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ หรือจะกําหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่า

จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่ง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตัง้เป็น

กรรมการ ในอนัท่ีจะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท 

 การจ่ายคา่ตอบแทนตามวรรคหนึง่และสอง จะต้องเป็นไปตามท่ีกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดัและ

กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

 

 

 



 

 

ข้อ 24 ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานกรรมการ 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธาน

กรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการจะมีหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทว่าด้วยกิจการซึ่ง

ประธานกรรมการมอบหมายให้ 

ข้อ 25 ในการประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวน

กรรมการทัง้หมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม

คณะกรรมการ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถ้ามี 

รองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่

ในท่ีประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้กรรมการซึง่มาประชุมเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธาน

ในท่ีประชมุ 

 การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก 

 กรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียง

หนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

ข้อ 26 ประธานกรรมการเป็นผู้ เรียกประชมุคณะกรรมการ 

 ถ้ากรรมการตัง้แต่สอง (2) คนขึน้ไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกําหนด 

วนัประชมุภายในสิบสี่ (14) วนันบัแตว่นัท่ีได้รับการร้องขอ 

ข้อ 27 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานหรือผู้ ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง

กรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนถึงวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วนท่ีจะต้องรักษาสิทธิหรือ

ประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอ่ืน และกําหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

ข้อ 28 คณะกรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบจดัการกิจการทัง้หลายทัง้ปวงของบริษัท และต้องปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไป

ตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 คณะกรรมการมีอํานาจแตง่ตัง้กรรมการหรือบคุคลอ่ืนใดเป็นคณะกรรมการบริหาร เพ่ือดําเนินการอย่างหนึ่ง

อย่างใดหรือหลายอย่างแทนคณะกรรมการ โดยจะกําหนดเง่ือนไขอย่างใดก็ได้ 

 อํานาจคณะกรรมการของบริษัท ได้แก่ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของบริษัท 

ทัง้นี ้คณะกรรมการมีอํานาจกําหนดรายช่ือกรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัทได้ 

 



 

 

ข้อ 29 ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท หรือ

เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้ นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้ นส่วนจํากัด หรือเป็น

กรรมการของบริษัทจํากดั หรือบริษัทมหาชนจํากดัอ่ืนใดท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและ

เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตัง้

กรรมการผู้นัน้ 

ข้อ 30 กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชกัช้า ในกรณีท่ีกรรมการมีส่วนได้เสียในสญัญาใดท่ีบริษัททําขึน้ 

หรือในกรณีท่ีจํานวนหุ้นหรือหุ้นกู้ของกรรมการท่ีมีอยู่ในบริษัทและบริษัทในเครือเพ่ิมขึน้หรือลดลง 

ข้อ 31 คณะกรรมการจะต้องประชมุกนัอย่างน้อยสาม (3) เดือนตอ่ครัง้ 

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 32  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีภายในสี่ (4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปี

บญัชีของบริษัท 

การประชุมผู้ ถือหุ้ นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวไว้แล้วนี  ้จะเรียกว่า การประชุมผู้ ถือหุ้ นวิสามัญ 

คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในห้า (1/5) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด หรือจํานวน

ผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ย่ีสิบห้า (25) คน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุ้นท่ี

จําหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกันทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นวิสามญัเม่ือใดก็ได้  

แต่ต้องระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้

คณะกรรมการต้องจดัให้มีประชุมผู้ ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีได้รับหนงัสือนัน้จากผู้ ถือหุ้น

ดงักลา่ว 

ข้อ 33  ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนงัสือแจ้งจดันดัประชมุโดยระบสุถานท่ี วนั เวลา 

ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมทัง้รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้

ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการ

ในเร่ืองดงักล่าว โดยจดัส่งเอกสารดงักล่าวให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนเพ่ือทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั 

ก่อนวนัประชมุ ทัง้นี ้ให้ลงโฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่าสาม 

(3) วนั โดยลงติดตอ่กนัเป็นเวลาสาม (3) วนั 

ทัง้นี ้สถานท่ีท่ีใช้ประชมุจะอยู่ในจงัหวดัท่ีอนัเป็นท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ของบริษัท หรือท่ีอ่ืนใดก็ตามแล้วแต่

คณะกรรมการจะกําหนดก็ได้ 



 

 

ข้อ 34  ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ โดยทําเป็นหนงัสือ 

ลงลายมือช่ือผู้ มอบฉันทะ และต้องนําไปมอบต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการ

กําหนด ณ สถานท่ีท่ีประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

หนงัสือมอบฉนัทะให้เป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนกําหนด ซึง่อย่างน้อยต้องมีรายการ ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  จํานวนหุ้นท่ีผู้มอบฉนัทะถืออยู่ 

(2)  ช่ือผู้ รับมอบฉนัทะ 

(3)  ครัง้ท่ี และวนั เดือน ปี ของการประชมุท่ีมอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนคะแนนเสียงท่ีผู้ ถือหุ้นผู้มอบ

ฉนัทะมีรวมกนั เว้นแตผู่้ รับมอบฉันทะจะแถลงต่อท่ีประชุมก่อนลงคะแนนว่า ตนจะออกเสียงแทนผู้มอบ

ฉนัทะเพียงบางคน โดยระบช่ืุอผู้มอบฉนัทะและจํานวนหุ้นท่ีผู้มอบฉนัทะถืออยู่ด้วย 

ข้อ 35  ในการประชุมผู้ ถือหุ้ นจะต้องมีผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 

ย่ีสิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดและต้องมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า

หนึง่ในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดจงึจะครบองค์ประชมุ 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่ การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือล่วงเลยเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่โมง จํานวนผู้ ถือหุ้น

ซึง่มาเข้าร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะ 

ผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้น

ร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนีใ้ห้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ ถือหุ้ นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน 

ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 36  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือ 

ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มี 

รองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึ่ง

เป็นประธานในท่ีประชมุ 

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจํานวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง 

เว้นแตใ่นกรณีท่ีบริษัทได้ออกหุ้นบริุมสิทธิและกําหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกวา่หุ้นสามญั 

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คน ร้องขอและท่ีประชุม 

ผู้ ถือหุ้ นเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันัน้ให้เป็นไปตามท่ีประธาน 

ในท่ีประชมุกําหนด 

 



 

 

ข้อ 37  มติของท่ีประชมุจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ในกรณีปรกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้ นเป็นหนึ่งเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุม 

ออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

(2)  ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของ 

ผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสียง 

 (ก) การขายโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 

(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษัท 

(ค)  การตกลง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัท

ทัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญั การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนใดเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท 

หรือควบรวมกิจการกบับคุคลอ่ืน โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการแบ่งผลกําไรขาดทนุกนั 

 (ง)  การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

 (จ)  การเพ่ิมหรือลดทนุจดทะเบียนหรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท 

 (ฉ) การเลิกบริษัท 

 (ช)  การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอ่ืน 

(ซ)  การใดท่ีกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยกําหนด 

ข้อ 38  กิจการท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี พงึเรียกประชมุมีดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการ ผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 

ท่ีผ่านมา 

(2)  พิจารณาและอนมุติังบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุของรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา 

(3)  พิจารณาจดัสรรเงินกําไร และประกาศจ่ายเงินปันผล 

(4)  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ และกําหนด

คา่ตอบแทนกรรมการ 

(5)  พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินคา่สอบบญัชี และ 

(6)  กิจการอ่ืนๆ  




