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ข้อบงัคบัของบริษทัเฉพาะทีเ่กีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

1.  การปิดสมุดทะเบยีน: 
ขอ้ 10. บริษทัอาจปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นระหว่าง 21 วนั ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นแต่ละคร้ังก็ได ้โดย

ประกาศให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้า ณ ส านกังานใหญ่และส านกังานสาขาของบริษทัทุกแห่งไม่น้อยกวา่ 
14 วนัก่อนวนัปิดงดรับลงทะเบียนการโอน 

2.  การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น: 
ขอ้ 24. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนั

ส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

 การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุ้นรวมกนันบัจ านวน
หุ้นไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดหรือผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซ่ึงมีหุ้น
นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดกไ็ด ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอให้
เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีน้ีให้คณะกรรมการจดัประชุมผูถื้อหุ้นภายใน  
1 เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุ้น  

ขอ้ 25. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วนั  เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดพอสมควร โดยระบุว่า
เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ือง
ดงักล่าวและจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณา 
ค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 

ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามารถจดัประชุมได ้ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทัหรือจงัหวดัอ่ืน
ทัว่ราชอาณาจกัร  

ขอ้ 29. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษทัใน

รอบปีท่ีผา่นมา 
(2) พิจารณาและอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนของรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไรและจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารอง 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและก าหนดค่าตอบแทน 
(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน 
(6) กิจการอ่ืน ๆ 



 ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7 

บริษทั เอก็โซติค ฟู้ด จ ากดั (มหาชน) | 44 

ขอ้ 41. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั
เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปี  เพ่ือพิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนน้ี 
คณะกรรมการตอ้งจดัให้ผูส้อบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

ขอ้ 42. คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีให้ผูถื้อหุ้น พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัประจ าปี 
(1) ส าเนางบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พร้อมกบัรายงานการตรวจสอบบญัชี

ของผูส้อบบญัชี 
(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

3.  องค์ประชุม: 

ขอ้ 27. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ต้องมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม ไม่น้อยกว่า 
ยี่สิบห้าคน และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือ
มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้นมาประชุมไม่น้อยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และ
ตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
เขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุ้น
ร้องขอ  การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้น
ร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม 
ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 ในการประชุมผูถื้อหุ้นให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานท่ีประชุม ถา้ไม่มีประธานกรรมการหรือ
ประธานกรรมการมิไดม้าเขา้ประชุม ถา้มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน 
ถา้รองประธานกรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ีได ้ก็ให้ท่ีประชุมเลือกตั้งผูถื้อหุ้นคนหน่ึง 
ซ่ึงไดเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นประธาน  

4.  การมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนน: 
ขอ้ 26. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการ

ประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ และจะต้อง
เป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด 

 หนงัสือมอบฉนัทะน้ีจะตอ้งมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานก าหนด ณ ท่ีประชุมก่อนผูรั้บ
มอบฉนัทะเขา้ประชุม 

ขอ้ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้ นให้
ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มี

คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
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(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

   (ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอ่ืน 
   (ข)  การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
 (ค)  การท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วน 

ท่ีส าคญั การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบั
บุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

 (ง)  การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 
 (จ)  การเพ่ิมหรือการลดทุนของบริษทัหรือการออกหุ้นกู ้
 (ฉ)  การควบหรือเลิกบริษทั 

 อน่ึง ในวาระการพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทั เน่ืองจากขอ้บงัคบัของบริษทัมิไดก้  าหนด 
จ านวนคะแนนเสียงเพื่อเป็นมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไว ้จึงใชจ้  านวนคะแนนเสียงตามพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ท่ีก  าหนดให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

ขอ้ 12. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการโดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ ดงัต่อไปน้ี 
(1) ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อเสียงหน่ึง 
(2) ให้ผูถื้อหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป 
(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในล าดบั 
ถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็นประธาน
เป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

5.  กรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการ และการออกจากต าแหน่งตามวาระ 
ขอ้ 11. คณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ

จ านวนกรรมการทั้งหมดนั้นตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษทัจะตอ้งเป็นผูมี้
คุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ เขา้เป็นหุ้นส่วน หรือเขา้เป็นกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอย่าง
เดียวกนัและด าเนินธุรกิจอนัเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั  เวน้แต่จะแจง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

 ในการด าเนินกิจการของบริษทั กรรมการตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละ
ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและระมัดระวงัรักษา
ผลประโยชน์ของบริษทั 
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 ให้กรรมการแจง้ให้บริษทัทราบโดยมิชกัชา้ในกรณีท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม
ในสญัญาใด ๆ ท่ีบริษทัท าข้ึนระหว่างรอบปีบญัชี หรือถือหุ้นหรือหุ้นกูใ้นบริษทัและบริษทัในเครือ โดย
ระบุจ านวนทั้งหมดท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงในระหวา่งรอบปีบญัชี 

ขอ้ 13. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ในขณะนั้น ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ไดก้ใ็ห้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบั
ส่วน 1 ใน 3  

 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนเป็นบริษทันั้น  ให้ใชว้ิธีจบั
สลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจาก
ต าแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่กไ็ด ้

ขอ้ 14. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน  ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะอนุมติั ซ่ึงอาจก าหนด
เป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไป
จนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้ นให้ได้รับเ บ้ีย เ ล้ียงและสวัสดิการต่างๆ  
ตามระเบียบของบริษทั 

 ความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งเป็น
กรรมการในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั 

6.  ทุนส ารอง 
ขอ้ 37. บริษทัต้องจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ

ประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียน 

 ในกรณีท่ีบริษทัยงัจ าหน่ายหุ้นไม่ครบตามจ านวนท่ีจดทะเบียนไวห้รือบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนแลว้ 
บริษทัจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามญัใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้นโดยไดรั้บความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกไ็ด ้  


