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ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนทีเ่กี่ยวกบัการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน  
ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2558 

 
ขอ้ 19. กรรมการนั้นใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งตามหลกัเกณฑแ์ละวีธีการดงัต่อไปน้ี 

(1) ใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู่ แต่ไม่มีการคูณจ านวนกรรมการ
ท่ีจะเลือกตั้ง 

(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตาม (1)  เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลาย
คนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ในกรณีท่ี
เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ  ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะเลือกกรรมการไดไ้ม่เกินจ านวน
กรรมการทั้งหมดท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตั้ง 

(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า
จ านวนกรรมการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งเลือกตั้ง  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งใน
ล าดบัถดัลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งเลือกตั้งให้
ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

 
ขอ้ 20. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ังให้กรรมการออกจากต าแหน่งหน่ึงในสามเป็นอตัรา  ถา้จ านวน

กรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัจ านวนหน่ึงในสาม 
กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นใหจ้บัสลากกนั
ว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้น เป็นผูอ้อกจาก
ต าแหน่งกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้

 
ขอ้ 24. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ย

คะแนนเสียง ไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุน้นบั
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือ โดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
ขอ้ 25.  กรรมการของบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในการปฏิบติัหนา้ท่ี ซ่ึงค่าตอบแทนไดแ้ก่  เงินเดือน  เบ้ีย

ประชุม  เบ้ียเล้ียง  โบนัส  บ าเหน็จหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนๆ ตามขอ้บงัคบั หรือ
ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา  ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์และ
ก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะใหมี้ผลตลอดไป จนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นให้
ไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษทั 
ความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งเป็น
กรรมการในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทน  และผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนักงาน หรือลูกจา้งของ
บริษทั 
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ขอ้ 26. ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหน่ึง หรือหลายคนเป็นรองประธาน
กรรมการกไ็ด ้รองประธานกรรมการมีหนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัในกิจการ ซ่ึงประธานกรรมการมอบหมาย 

 
ขอ้ 36. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายในส่ีเดือนนบัแต่วนั

ส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 
การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญั  คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร  หรือผูถื้อหุน้รวมกนันบัจ านวน
หุน้ไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดหรือ ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้คนซ่ึง
มีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือ
ขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ี
ขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย  ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการ
ประชุมผูถื้อหุน้ภายในหน่ึงเดือนนบัแต่วนัไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 
ขอ้ 37. การเรียกประชุมผูถื้อหุน้ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุวนัท่ี เวลา ระเบียบวาระ

การประชุม  และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบุให้ชดัเจนว่า
เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ  เพ่ืออนุมติัหรือเพ่ือพิจารณารวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ือง
ดงักล่าวและจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชุมและโฆษณาบอก
กล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสามวนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่สามวนั 
สถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมตามวรรคหน่ึง ตอ้งอยู่ในทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือ
จงัหวดัใกลเ้คียง หรือสถานท่ีอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

 
ขอ้ 38. ผูถื้อหุน้มีสิทธิเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุน้ แต่จะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืน

ซ่ึงบรรลุนิติภาวะเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนกไ็ด ้
การมอบฉันทะให้ท าเป็นหนงัสือและลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะ ตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนดและ
มอบแก่ประธานกรรมการ หรือผูท่ี้ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉนัทะ
เขา้ประชุม 

 
ขอ้ 39. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี)  มาประชุมไม่นอ้ยกว่า

ยี่สิบหา้คน หรือไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมดและตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า
หน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
ในกรณีท่ีปรากฎวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึงชัว่โมงจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึง
มาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียก
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นดัเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอใหก้ารประชุมนั้นเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียก
ประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอใหน้ดัประชุมใหม่  และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า
เจด็วนัก่อนวนัประชุม  ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 
ขอ้ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ในกรณีท่ีประธานกรรการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ถา้มีรองประธาน
กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้หผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 

 
ขอ้ 41. ประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น มีหนา้ท่ีควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัและตอ้ง

ด าเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดในหนงัสือนดัประชุม เวน้แต่ท่ีประชุมจะ
มีมติให้เปล่ียนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุม 

 
ขอ้ 42. การออกเสียงลงคะแนนไม่วา่จะกระท าดว้ยวิธีใดๆ กต็าม ใหน้บัหน่ึงหุน้เป็นหน่ึงเสียง  ผูถื้อหุน้คนใดมี

ส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใดซ่ึงท่ีประชุมจะไดล้งมติ ผูถื้อหุ้นนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เร่ืองนั้น  นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

 
ขอ้ 43.   เวน้แต่พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดัจะบญัญติัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน  มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นให้

ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มี

คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรอืบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การท า  แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ี

ส าคญั 
(ง) การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั 
(จ) การรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 
(ฉ) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 
(ช) การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษทั หรือการออกหุน้กู ้
(ซ) การควบหรือเลิกบริษทั 
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ขอ้ 44. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงกิจการของบริษทัท่ีคณะกรรมการ

ของบริษทัไดจ้ดัการไปในรอบปีท่ีผา่นมา 
(2) พิจารณาและอนุมติังบดุล 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตรวจสอบบญัชี 
(6) กิจการอ่ืนๆ 
 
 
 

 
 


