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ข้ อบังคับบริษัทฯ ในส่ วนทีเ กียวกับการประชุ มผู้ถือหุ้น และการออกเสี ยงลงคะแนน
สํ าหรับการประชุ มผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2560
ข้อ 19. กรรมการนันให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตังตามหลักเกณฑ์และวีธีการดังต่อไปนี
(1)
ให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกคนมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุ น้ ทีตนถืออยู่ แต่ไม่มีการคูณจํานวนกรรมการ
ทีจะเลือกตัง
(2)
ผูถ้ ือหุ น้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที มีอยู่ท งั หมดตาม (1) เลือกตังบุคคลคนเดี ยวหรื อหลาย
คนเป็ นกรรมการก็ไ ด้ แต่ จะแบ่ งคะแนนเสี ย งให้แ ก่ ผูใ้ ดมากน้อ ยเพี ย งใดไม่ ไ ด้ ในกรณี ที
เลือกตังบุ คคลหลายคนเป็ นกรรมการ ผูถ้ ือหุ ้นแต่ ละคนจะเลือกกรรมการได้ไม่เกิ นจํานวน
กรรมการทังหมดทีทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องเลือกตัง
(3)
บุคคลซึ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตังเป็ นกรรมการเท่า
จํานวนกรรมการที ทีประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นต้องเลื อกตัง ในกรณี ที บุคคลซึ งได้รับการเลื อกตังใน
ลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกิ นจํานวนกรรมการที ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นต้องเลือกตังให้
ประธานในทีประชุมออกเสี ยงเพิมขึนอีกเสี ยงหนึงเป็ นเสี ยงชีขาด
ข้อ 20. ในการประชุ มสามัญประจําปี ทุกครังให้กรรมการออกจากตําแหน่ งหนึ งในสามเป็ นอัตรา ถ้าจํานวน
กรรมการทีจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทีสุดกับจํานวนหนึ งในสาม
กรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ทีสองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นันให้จบั สลากกัน
ว่า ผูใ้ ดจะออก ส่ ว นปี หลัง ๆ ต่ อ ไป ให้กรรมการคนที อยู่ ใ นตํา แหน่ งนานที สุ ด นัน เป็ นผู อ้ อกจาก
ตําแหน่งกรรมการซึ งพ้นจากตําแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตังใหม่ได้
ข้อ 24. ที ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น อาจลงมติ ให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่ งก่ อนถึ งคราวออกตามวาระได้ดว้ ย
คะแนนเสี ยง ไม่นอ้ ยกว่าสามในสี ของจํานวนผูถ้ ือหุ น้ ซึ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง และมีหุน้ นับ
รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนหุ น้ ทีถือ โดยผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ข้อ 25. กรรมการของบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบตั ิหน้าที ซึ งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบีย
ประชุ ม เบี ยเลี ยง โบนัส บําเหน็จหรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื นๆ ตามข้อบังคับ หรื อ
ตามที ที ป ระชุ มผูถ้ ื อ หุ ้นพิ จารณา ซึ งอาจกํา หนดเป็ นจํา นวนแน่ นอน หรื อ วางเป็ นหลักเกณฑ์แ ละ
กําหนดไว้เป็ นคราวๆ ไป หรื อจะให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลียนแปลงก็ได้ และนอกจากนันให้
ได้รับเบียเลียงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบบริ ษทั
ความในวรรคหนึ งไม่กระทบกระเทือนสิ ทธิ ของพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั ซึ งได้รับเลือกตังเป็ น
กรรมการในอันที จะได้รับค่ าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที เป็ นพนักงาน หรื อ ลูกจ้างของ
บริ ษทั
หน้า 1 ของจํานวน 4 หน้ า
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ข้อ 26. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึงเป็ นประธานกรรมการ
ในกรณี ทีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ ง หรื อหลายคนเป็ นรองประธาน
กรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าทีตามข้อบังคับในกิจการ ซึ งประธานกรรมการมอบหมาย
ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี เดื อนนับแต่วนั
สิ นสุ ดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอืนนอกจากทีกล่าวแล้ว ให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยก
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อผูถ้ ือหุ น้ รวมกันนับจํานวน
หุน้ ได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึงในห้าของจํานวนหุน้ ทีจาํ หน่ายได้ท งั หมดหรื อ ผูถ้ ือหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่ายีสิบห้าคนซึ ง
มีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ งในสิ บของจํานวนหุ ้นทีจาํ หน่ายได้ท งั หมด จะเข้าชื อกันทําหนังสื อ
ขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ ต้องระบุเหตุผลในการที
ขอให้เรี ยกประชุ มไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่ นนี คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในหนึงเดือนนับแต่วนั ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ข้อ 37. การเรี ยกประชุ มผูถ้ ือหุ น้ ให้คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสื อนัดประชุม ระบุวนั ที เวลา ระเบี ยบวาระ
การประชุ ม และเรื องที จะเสนอต่อทีประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่า
เป็ นเรื องทีจะเสนอเพือทราบ เพืออนุมตั ิ หรื อเพือพิจารณารวมทังความเห็นของคณะกรรมการในเรื อง
ดังกล่าวและจัดส่ งให้ผถู ้ ือหุน้ และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมและโฆษณาบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่าสามวัน
สถานทีทีจะใช้เป็ นทีประชุมตามวรรคหนึง ต้องอยู่ในท้องทีอนั เป็ นทีต งั สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อ
จังหวัดใกล้เคียง หรื อสถานทีอืนใด ตามทีคณะกรรมการเห็นสมควร
ข้อ 38. ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิ เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอืน
ซึ งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนก็ได้
การมอบฉันทะให้ทาํ เป็ นหนังสื อและลงลายมื อชื อผูม้ อบฉันทะ ตามแบบที นายทะเบี ยนกําหนดและ
มอบแก่ประธานกรรมการ หรื อผูท้ ีประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานทีประชุมก่อนผูร้ ับมอบฉันทะ
เข้าประชุม
ข้อ 39. ในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ต้องมี ผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ื อหุ ้น (ถ้ามี ) มาประชุ มไม่นอ้ ยกว่า
ยีสิบห้าคน หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึ งของจํานวนผูถ้ ือหุ น้ ทังหมดและต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า
หนึงในสามของจํานวนหุน้ ทีจาํ หน่ายได้ท งั หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ทีปรากฎว่าการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ครังใด เมือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ งชัว โมงจํานวนผูถ้ ือหุ น้ ซึ ง
มาเข้าร่ วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามทีกาํ หนดไว้ในวรรคหนึ ง หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ได้เรี ยก
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นัดเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอให้การประชุมนันเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุ น้ นันมิใช่เป็ นการเรี ยก
ประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอให้นดั ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่า
เจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครังหลังนีไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็ นประธานของทีประชุมผูถ้ ือหุ น้
ในกรณี ที ป ระธานกรรการไม่ อ ยู่ใ นที ป ระชุ ม หรื อ ไม่ ส ามารถปฏิ บัติ ห น้า ที ไ ด้ ถ้า มี ร องประธาน
กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมี แต่ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าทีได้ให้ผถู ้ ือหุน้ ซึ งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึ งเป็ นประธานทีประชุม
ข้อ 41. ประธานในที ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น มีหน้าที ควบคุมการประชุ มให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั และต้อง
ดําเนินการประชุมให้เป็ นไปตามลําดับระเบียบวาระทีกาํ หนดในหนังสื อนัดประชุม เว้นแต่ทีประชุมจะ
มีมติ ให้เปลี ยนลําดับระเบี ยบวาระด้วยคะแนนสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนผูถ้ ือหุ น้ ซึ งมา
ประชุม
ข้อ 42. การออกเสี ยงลงคะแนนไม่วา่ จะกระทําด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม ให้นบั หนึ งหุ น้ เป็ นหนึ งเสี ยง ผูถ้ ือหุ น้ คนใดมี
ส่ วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื องใดซึ งที ประชุ มจะได้ลงมติ ผูถ้ ือหุ ้นนันไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนใน
เรื องนัน นอกจากการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
ข้อ 43. เว้นแต่พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัดจะบัญญัติไว้เป็ นอย่างอืน มติของทีประชุมผูถ้ ือหุ น้ นันให้
ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี
(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ งมาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในทีประชุมออกเสี ยงเพิมขึนอีกเสี ยงหนึงเป็ นเสี ยงชีขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ ง
มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทังหมดหรอืบางส่ วนทีสาํ คัญให้แก่บุคคลอืน
(ข) การซื อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อืนหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกียวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทังหมดหรื อบางส่ วนที
สําคัญ
(ง) การมอบหมายให้บุคคลอืนเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั
(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอืน โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
(ฉ) การแก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับ
(ช) การเพิมหรื อลดทุนของบริ ษทั หรื อการออกหุน้ กู้
(ซ) การควบหรื อเลิกบริ ษทั
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ข้อ 44. กิจการอันทีประชุมสามัญประจําปี พึงกระทํามีดงั นี
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเสนอต่อทีประชุมแสดงถึงกิจการของบริ ษทั ทีคณะกรรมการ
ของบริ ษทั ได้จดั การไปในรอบปี ทีผา่ นมา
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุล
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
(4) เลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
(5) แต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตรวจสอบบัญชี
(6) กิจการอืนๆ

หน้า 4 ของจํานวน 4 หน้ า
57

