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ข้อบังคับของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกัด (มหำชน) 
เฉพำะที่เกี่ยวกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

 
ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด ใกล้เคียง หรือ ณ ท่ีอื่นใด

ตามที่คณะกรรมการจะก าหนด 
 
ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่าน้ีให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้

จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท 
  

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” 
 

 คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว
ด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

 
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าช่ือกันหรือผู้ถือ
หุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริ ษัทต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
 
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ (ในมาตรา 103) ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งน้ันให้แก่บริษัท 

 
ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น  ให้คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการ

ประชุม  และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ 
เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน
บริษัทมหาชนจ ากัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด ( 7 ) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม ( 3 ) วัน ก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม ( 3 ) วันติดต่อกัน 

 
ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจ านวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี ) เขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า ( 25 ) 

คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ( 1/3 ) ของจ านวน
หุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

  
ในกรณีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง ( 1 ) ช่ัวโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม
ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอัน
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ระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด ( 7 ) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จ าเป็นต้องครบองค์ประชุม 

 
ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้อง

ท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดก าหนด โดยให้มอบแก่ประธาน
กรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการก าหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มี
รายการดังต่อไปนี้ 

 
ก. จ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู ่
ข. ช่ือผู้รับมอบฉันทะ 
ค. ครั้งท่ีของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล าดับ
ระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
 
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสาม ( 1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ใน
หนังสือนัดประชุมได้ 

 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ 
และจ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมก าหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่ง
หนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา และ ระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด ( 7 ) วันก่อนการประชุม 
ทั้งนี้ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม ( 3 )  วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็น
ระยะเวลาสาม ( 3 ) วัน ติดต่อกัน 

 
ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้า

มีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม 

 
ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น 
 
 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นนอกจากการออกเสียง

ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
 
ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่
กฎหมายจะก าหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4 ) ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค. การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญการมอบหมายให้

บุคคลอืน่เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 
ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท 
จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน 
ฉ. การออกหุ้นกู้ 
ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท 


