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ข้อบังคับบริษทัฯ ในส่วนที่เกีย่วกบัการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 
ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ ประจ าปี 2565 

หมวดท่ี 4 คณะกรรมการบริษัท 
ขอ้ 19. กรรมการนั้นใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งตามหลกัเกณฑแ์ละวธีีการดงัต่อไปน้ี 

(1) ใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่แต่ไม่มีการคูณจ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตั้ง 
(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะ

แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากน้อยเพียงใดไม่ได ้ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ  ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะ
เลือกกรรมการไดไ้ม่เกินจ านวนกรรมการทั้งหมดท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตั้ง 

(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีท่ีประชุมผู ้
ถือหุ้นตอ้งเลือกตั้ง  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตั้ง ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

ขอ้ 20. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ังให้กรรมการออกจากต าแหน่งหน่ึงในสามเป็นอตัรา  ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้
ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัจ านวนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และ
ปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นใหจ้บัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนาน
ท่ีสุดนั้น เป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้

ขอ้ 23. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลหน่ึงซ่ึงมี
คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 เขา้เป็นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถดัไปเวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว 
จะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 

ขอ้ 24. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียง        ไม่นอ้ยกว่า
สามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือ 
โดยผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ขอ้ 25.  กรรมการของบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในการปฏิบติัหน้าท่ี ซ่ึงค่าตอบแทนไดแ้ก่ เงินเดือน เบ้ียประชุม เบ้ียเล้ียง  โบนัส 
บ าเหน็จหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนๆ ตามขอ้บงัคบั หรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา ซ่ึงอาจก าหนดเป็น
จ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑแ์ละก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไป จนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้
และนอกจากนั้นใหไ้ดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษทั 
ความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการในอนัที่จะไดรั้บ
ค่าตอบแทน  และผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังาน หรือลูกจา้งของบริษทั 

ขอ้ 26. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการ
คนหน่ึง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้รองประธานกรรมการมีหน้าท่ีตามขอ้บงัคบัในกิจการ ซ่ึง    ประธาน
กรรมการมอบหมาย 

หมวดท่ี 5 การประชุมผู้ถือหุ้น 
ขอ้ 36. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายในส่ีเดือนนับแต่วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของ

บริษทั การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากการประชุมสามญัประจ าปีใหเ้รียกวา่การประชุมวสิามญั 
      คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือเม่ือ   ผูถื้อหุ้น
คนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงถือหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด ไดเ้ขา้ช่ือกนัท า
หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น แต่ตอ้งระบุเร่ือง เหตุผลและวตัถุประสงคใ์น
การขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการปรในกรณีท่ี
คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุ้นทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุน้คนอ่ืนๆ 
รวมกันไดจ้  านวนหุ้นตามท่ีบังคบัไวน้ั้ นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบห้า (45) วนันับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตาม
วรรคสาม ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนั
จ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควรในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการ

สืิ�งที่่�สื่งมาด้�วย 8
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เรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ีคร้ังใด จ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 39 
ผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ีตอ้งรวมกนัรับผดิชอบชดใชค่้าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั 

ขอ้ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมดว้ยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์นั้ น ให้
คณะกรรมการจดัท าหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อม
รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจัดส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม และให้
โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั ในหนังสือพิมพเ์ป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกวา่สาม (3) 
วนั ทั้งน้ี หากการเรียกประชุมในคราวนั้นเป็นการเรียกประชุมเพ่ือจดัให้มีการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ บริษทัสามารถ
จดัส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได ้ให้ประธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายส่งหนังสือนัด
ประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงผูถื้อหุ้นภายในก าหนดเวลานัดประชุมข้างตน้ และจะต้องจดัส่งและลงโฆษณาทาง
หนังสือพิมพต์ามระยะเวลาท่ีก าหนดขา้งตน้ ทั้งน้ีประธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายตอ้งจดัเก็บส าเนาหนังสือเชิญ
ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไวเ้ป็นหลกัฐาน โดยจะจดัเก็บในรูปขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้การประชุมผูถื้อหุน้ของ
บริษทัให้จดัข้ึน ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของบริษทั หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือสถานท่ีอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการ
เห็นสมควร หรือจะก าหนดใหจ้ดัการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้

ขอ้ 38. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนซ่ึงบรรลุนิติภาวะเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได ้
การมอบฉันทะจะตอ้งท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และท าตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากดัก าหนด โดย
ให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซ่ืงประธานกรรมการก าหนดไว ้ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉันทะจะเขา้ประชุม 
และอยา่งนอ้ยใหมี้รายการ ดงัต่อไปน้ี 
(1) จ านวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะนั้นถืออยู ่
(2) ช่ือผูรั้บมอบฉนัทะ 
(3) คร้ังท่ีของการประชุมท่ีมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 39. ในการประชุมผูถื้อหุน้ไม่วา่จะเป็นการประชุมดว้ยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ตอ้งมีจ านวนผูถื้อหุ้นและ
ผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถ้ามี) เขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้น
ทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้ งหมด จึงจะครบเป็นองค์
ประชุม     โดยบริษทัจะตอ้งกระท าผ่านระบบควบคุมการประชุมท่ีมีกระบวนการรักษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ
โดยให้มีการบนัทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ (แลว้แต่กรณี) ของกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคนตลอดการประชุม รวมทั้ง
ขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ท่ีเกิดจากการบนัทึกดงักล่าว และระบบควบคุมการประชุมตอ้งมีองคป์ระกอบพ้ืนฐานเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เร่ือง มาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 รวมถึงท่ีจะมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมในกรณีท่ีปรากฎว่าการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแลว้
ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากการประชุมผูถื้อหุน้นั้นได้
เรียกนดัเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้อง
ขอใหน้ัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงั
น้ีไม่จ าเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในกรณีท่ีประธานกรรการไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ี
ได ้ ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติั
หนา้ท่ีไดใ้ห้ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 

ขอ้ 41. ประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น มีหน้าท่ีควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามขอ้บังคบัของบริษัทและตอ้งด าเนินการประชุมให้
เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดในหนงัสือนัดประชุม เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติใหเ้ปล่ียนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนน
สียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

ขอ้ 42. การออกเสียงลงคะแนนไม่วา่จะกระท าดว้ยวิธีใดๆ ก็ตาม ให้นบัหน่ึงหุน้เป็นหน่ึงเสียง  ผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษใน
เร่ืองใดซ่ึงท่ีประชุมจะไดล้งมติ ผูถื้อหุน้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น  นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการ 

ขอ้ 43.   ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผูถื้อหุ้นรายหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นท่ีตนถือ และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้นให้
ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 



บริิษััท ผลธััญญะ จำำ�กััด (มห�ชน) 37

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึง
มาประชุม 

(3) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนจ ากดัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั 
(ง) การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั 
(จ) การรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 
(ฉ) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
(ช) การเพ่ิมทุนหรือลดทุน การเสนอขายหรือจดัสรรหุน้เพ่ิมทุน หรือการออกหุน้กู ้
(ฌ)  การควบรวมกิจการหรือเลิกบริษทั 

ขอ้ 44. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
(2) พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร และจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฏหมาย 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตรวจสอบบญัชี 
(6) กิจการอ่ืนๆ 


