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ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนท่ีเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน  
ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2555 

 
ข้อ 19. กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวีธีการดังต่อไปน้ี 

(1) ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ แต่ไม่มีการคูณจ านวนกรรมการ
ที่จะเลือกตั้ง 

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1)  เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลาย
คนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ในกรณีที่
เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะเลือกกรรมการได้ไม่เกินจ านวน
กรรมการทั้งหมดที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง 

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า
จ านวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง  ในกรณีที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งใน
ล าดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

 
ข้อ 20. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากต าแหน่งหน่ึงในสามเป็นอัตรา  ถ้าจ านวน

กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับจ านวนหน่ึงในสาม 
กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ันให้จับสลากกัน
ว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดน้ัน เป็นผู้ออกจาก
ต าแหน่งกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ 

 
ข้อ 24. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย

คะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
ข้อ 25.  กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่  เงินเดือน  เบี้ย

ประชุม  เบี้ยเลี้ยง  โบนัส  บ าเหน็จหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับ หรือ
ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา  ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และ
ก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได้ และนอกจากน้ันให้
ได้รับเบี้ยเล้ียงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษัท 
ความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็น
กรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน  และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของ
บริษัท 
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ข้อ 26. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหน่ึง หรือหลายคนเป็นรองประธาน
กรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการ ซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย 

 
ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายในสี่เดือนนับแต่วัน

สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ  คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผู้ถือหุน้เป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร  หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจ านวน
หุ้นได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดหรือ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่ง
มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันท าหนังสือ
ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ ต้องระบุเหตุผลในการที่
ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย  ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการต้องจัดให้มีการ
ประชุมผู้ถือหุ้นภายในหน่ึงเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

 
ข้อ 37. การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุวันที่ เวลา ระเบียบวาระ

การประชุม  และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบุให้ชัดเจนว่า
เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ  เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณารวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง
ดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมและโฆษณาบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน 
สถานที่ท่ีจะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหน่ึง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือ
จังหวัดใกลเ้คียง หรือสถานที่อ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

 
ข้อ 38. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น

ซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ 
การมอบฉันทะให้ท าเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ ตามแบบที่นายทะเบียนก าหนดและ
มอบแก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะ
เข้าประชุม 

 
ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)  มาประชุมไม่น้อยกว่า

ยี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
หน่ึงในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหน่ึงชั่วโมงจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหน่ึง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียก
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นัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมน้ันเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ันมิใช่เป็นการเรียก
ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่  และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า
เจด็วันก่อนวันประชุม  ในการประชุมครั้งหลังน้ีไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

 
ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ในกรณีที่ประธานกรรการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบั ติหน้าที่ได้  ถ้ามีรองประธาน
กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 

 
ข้อ 41. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและต้อง

ด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามล าดับระเบียบวาระที่ก าหนดในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะ
มีมติให้เปลี่ยนล าดับระเบียบวาระด้วยคะแนนสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม 

 
ข้อ 42. การออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะกระท าด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม ให้นับหน่ึงหุ้นเป็นหน่ึงเสียง  ผู้ถือหุ้นคนใดมี

ส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นน้ันไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เรื่องน้ัน  นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

 
ข้อ 43.   เว้นแตพ่ระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น  มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นน้ันให้

ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี

คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
(2) ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรอืบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า  แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนที่

ส าคัญ 
(ง) การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท 
(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอ่ืน โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 
(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 
(ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ 
(ซ) การควบหรือเลิกบริษัท 
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ข้อ 44. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท ามีดังน้ี 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงกิจการของบริษัทที่คณะกรรมการ
ของบริษัทได้จัดการไปในรอบปีท่ีผ่านมา 

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล 
(3) พิจารณาจัดสรรเงินก าไร 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตรวจสอบบัญชี 
(6) กิจการอื่นๆ 
 
 
 

 
 


