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สิง่ ที่สง่ มำด้วยลำดับที่ 6
ข้อบังคับของ บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด ( มหำชน )
หมวดที่ 3 คณะกรรมกำร

ข้อ 18. ให้บริษทั มีคณะกรรมการของบริษทั ไม่นอ้ ยกว่าห้า (5)คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2)ของจานวนกรรมการ
ทัง้ หมดต้องมีถน่ิ ทีอ่ ยู่ในราชอาณาจักร
ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการ ในกรณีทค่ี ณะกรรมการเห็นสมควรจะเลือก
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่ง
ประธานกรรมการมอบหมาย
การลงนามผูกพันบริษทั ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษทั
ยกเว้นกรรมการอิสระ
คณะกรรมการอาจกาหนดชื่อกรรมการ ผูม้ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั พร้อมประทับตราสาคัญของบริษทั
ข้อ 19. กรรมการต้องเป็ นบุคคลธรรมดา และ
(1)
บรรลุนิตภิ าวะ
(2)
ไม่เป็ นบุคคลลม้ ละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(3)
ไม่เคยรับโทษจาคุกโดยพิพากษาถึงทีส่ ุดให้จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ทไ่ี ด้กระทาโดยทุจริต
(4)
ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่
ข้อ 20. กรรมการนัน้ ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1)
ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
(2)
ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยู่ทงั้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการ
ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3)
บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่ท่ี
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี ุคคลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจานวนกรรมการที่ท่ีประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ประธานทีป่ ระชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชี้
ขาด
ข้อ 21. ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ งเป็ นจานวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็ นอัตรา ถ้าจานวน
กรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสาม(3)ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกลท้ ส่ี ุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ทส่ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั ฉลากกันว่าผูใ้ ดจะ
ออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ ยู่ในตาแหน่งนานทีส่ ุดนัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
กรรมการทีพ่ น้ จากตาแหน่งแล ้วอาจได้รบั เลือกตัง้ ใหม่ได้
ข้อ 22. นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล ้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมือ่
(1)
ตาย
(2)
ลาออก
(3)
ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายหรือข้อบังคับนี้
(4)
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติให้ออก
(5)
ศาลมีคาสังให้
่ ออก
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ข้อ 23. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่ง ให้ย่นื หนังสือลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนับแต่วนั ทีห่ นังสือลาออกไปถึง
บริษทั
กรรมการทีล่ าออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชน
จากัดทราบด้วยก็ได้
ข้อ 24. ในกรณี ท่ตี าแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ค ณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุ ณ สมบัติ แ ละไม่ มีล กั ษณะต้อ งห้า มตามกฎหมายเข้า เป็ น กรรมการแทนต าแหน่ ง กรรมการที่ว่ า งในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง(2)เดือน
บุคคลซึง่ เข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยู่ของกรรมการ
ซึง่ ตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวน
กรรมการทีย่ งั เหลืออยู่
ข้อ 25. ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่ งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ย
กว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนผู ถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกึ่งหนึ่ งของ
จานวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม และมีสทิ ธิออกเสียง
ข้อ 26. ในกรณีทต่ี าแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจานวนทีจ่ ะเป็ นองค์ประชุม ให้กรรมการทีเ่ หลืออยู่กระทาการในนาม
ของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ เลือกตัง้ กรรมการแทนตาแหน่งทีว่ า่ งลงทัง้ หมดเท่านัน้
การประชุมตามวรรคหนึ่งให้กระทาภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนั ทีจ่ านวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจานวนที่
จะเป็ นองค์ประชุม และบุ คคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการตามวรรคหนึ่ งอยู่ในตาแหน่ งได้เ พียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ ข อง
กรรมการซึง่ ตนแทน
ข้อ 27. ในการประชุมกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง(1/2) ของจานวนกรรมการทัง้ หมดจึงจะเป็ นองค์
ประชุม ในกรณี ท่ปี ระธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีไ่ ด้ถา้ มีรองประธานกรรมการให้รอง
ประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มรี องประธานหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีไ่ ด้ ให้กรรมการซึง่ มาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของทีป่ ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึง่ มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดไม่มสี ทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี้ขาด
ข้อ 28. ในการเรียกประชุมกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือบุคคลซึง่ ประธานกรรมการมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมการไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด(7) วันก่อนวันประชุมเว้นแต่ในกรณี จาเป็ นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั
จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอน่ื และกาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้
สถานทีท่ จ่ี ะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องทีอ่ นั เป็ นทีต่ งั้ ของสานักงานใหญ่ของบริษทั หรือสานักงาน
สาขา หรือสถานทีอ่ น่ื ใดตามทีค่ ณะกรรมการจะกาหนดให้
ข้อ 29. คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่จดั การบริษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ขอ้ บังคับ และ มติของที่ประชุม
ผู ถ้ อื หุน้ คณะกรรมการมีอานาจเลือกตัง้ กรรมการจานวนหนึ่งเป็ นคณะกรรมการบริหาร เพื่อดาเนินกิจการอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือหลายอย่าง โดยจะกาหนดเงือ่ นไขอย่างไรก็ได้ หรืออาจจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือบุคคลอื่นไป
ปฏิบตั อิ ย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
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ข้อ 30. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั หรือเข้าเป็ นหุน้ ส่วน
ในห้างหุน้ ส่วนสามัญหรือเป็ นหุน้ ส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่วนจากัดหรือเป็ นกรรมการของบริษทั เอกชน หรือ
บริษทั อื่นทีป่ ระกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ไม่ว่าจะทาเพือ่ ประโยชน์ตน
หรือประโยชน์ผูอ้ น่ื เว้นแต่จะได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบก่อนทีจ่ ะมีมติแต่งตัง้
ข้อ 31. กรรมการต้องแจ้งให้บริษทั ทราบโดยมิชกั ช้า เมือ่ มีกรณีดงั ต่อไปนี้
(1)
มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อ มในสัญญาใด ๆ ที่บริษทั ทาขึ้นระรอบปี บญั ชีโดย ระบุขอ้ เท็จจริง
เกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สญั ญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานัน้ (ถ้ามี)
(2)
ถือหุน้ และหุน้ กูใ้ นบริษทั และบริษทั ในเครือ โดยระบุจานวนทัง้ หมดทีเ่ พิม่ ขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปี บญั ชี
(ถ้ามี)
ข้อ 32. กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษทั ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทน
ในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ท่ีประชุมผู ถ้ ือหุน้ จะพิจารณาซึ่งอาจกาหนดเป็ น จานวนแน่ น อนหรือ วางเป็ น
หลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว้เป็ นคราวๆ ไป หรือจะให้มผี ลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้
ให้ได้รบั เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทั
ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษทั ซึง่ ได้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ในอันทีจ่ ะได้รบั ค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ ป็ นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษทั
หมวดที่4 กำรประชุมผูถ้ อื หุน้
ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิ้นสุดของรอบปี
บัญชีของบริษทั
การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอืน่ นอกจากทีก่ ล่าวแล ้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร
ผู ถ้ อื หุน้ คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ ายได้
ทัง้ หมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื่อง
และเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มกี าร
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายในสีส่ บิ ห้า (45) วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
ในกรณีทค่ี ณะกรรมการไม่จดั ให้มกี ารประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสีผ่ ูถ้ อื หุน้ ทัง้ หลายซึง่ เข้าชื่อกัน
หรือผูถ้ อื หุน้ คน อื่นๆ รวมกันได้จานวนหุน้ ตามทีบ่ งั คับไว้นนั้ จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสีส่ บิ ห้า (45) วันนับแต่วนั
ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถอื ว่าเป็ นการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีค่ ณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทั
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นทีเ่ กิดจากการจัดให้มกี ารประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีทป่ี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคห้าครัง้ ใด จานวนผูถ้ อื หุน้
ซึ่งมาร่ วมประชุมไม่ค รบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในข้อ 36. และข้อ 37. ผู ถ้ ือ หุน้ ตามวรรคห้า ต้องร่ วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการจัดให้มกี ารประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษทั
ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู ถ้ อื หุน้ ให้คณะกรรมการจัดทาหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม
และเรื่องทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชดั เจนว่า เป็ นเรื่องทีจ่ ะเสนอเพือ่ ทราบ
เพือ่ อนุ มตั ิ หรือพิจารณาแลว้ แต่กรณี รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผูถ้ อื หุน้ และ
นายทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่า เจ็ด (7) วัน ก่ อ นวัน ประชุม ทัง้ นี้ ให้โ ฆษณาค าบอกกล่าวนัด ประชุม ในหนังสือ พิมพ์
ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย สถานที่ท่จี ะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ใน
ท้องทีอ่ นั เป็ นทีต่ งั้ ของสานักงานใหญ่ของบริษทั หรือสานักงานสาขา หรือสถานทีอ่ น่ื ใดตามทีค่ ณะกรรมการจะกาหนดให้
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ข้อ 35. คณะกรรมการจะต้องจัดส่งเอกสารตามทีก่ ฎหมายกาหนดให้ผูถ้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจาปี
ข้อ 36. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีผูถ้ อื หุน้ และผู ร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ื อหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายี่สบิ ห้า (25) คน
หรือไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมดและต้องมีหุน้ นับรวมกันไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั้ หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม เว้นแต่กฎหมายจะกาหนดไว้เป็ นอย่างอืน่ ในกรณีใดโดยเฉพาะ
ข้อ 37. การประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ใด เมือ่ ล่วงเวลานัดไปแลว้ ถึงหนึ่ง (1) ชัว่ โมงจานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็ น
องค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ 36. หากว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอ การประชุมเป็ นอัน
ระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุม เพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอ ก็ให้นดั ประชุมใหม่ และให้สง่ หนังสือ
นัดประชุมไปยังผู ถ้ อื หุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์
ประชุม
ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็ นประธานของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ ระชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าทีไ่ ด้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มรี องประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สาม
รถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมเลือกผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุม
ข้อ 39. ประธานในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีหน้าทีค่ วบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษทั ว่าด้วยการประชุม ในการนี้
ต้องดาเนินการประชุมให้เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ผูท้ ่ปี ระชุมจะมิมติให้
เปลีย่ นลาดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
เมือ่ ทีป่ ระชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแลว้ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มีหนุ ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวน
หุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั้ หมด จะขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเรื่องอืน่ นอกจากทีก่ าหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
ในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมพิจารณาเรื่องตามลาดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องทีผ่ ู ถ้ อื หุน้
เสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง แลว้ แต่กรณี และจาเป็ นต้องเลือ่ นการพิจารณาให้ทป่ี ระชุมกาหนดสถานที่ วัน และเวลาที่
จะประชุมครัง้ ต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยัง
ผูถ้ อื หุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมทัง้ นี้ ให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ตืดต่อกันสาม (3)
วัน และไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย
ข้อ 40. ผูถ้ อื หุน้ ทุกคนมีสทิ ธิจะเข้าร่วมประชุมในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ไม่วา่ จะเป็ นการประชุมผูถ้ อื หุน้ ชนิดใด คราวใด
ข้อ 41. ผูถ้ อื หุน้ จะมอบฉันทะให้บุคคลอืน่ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แทนตนก็ได้และผูร้ บั มอบ
ฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการหรือผูท้ ป่ี ระธานคณะกรรมการกาหนด ณ สถานทีป่ ระชุม
ก่อนผู ร้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะต้องทาตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชน
จากัดกาหนด
ข้อ 42 ผูถ้ อื หุน้ คนใดมีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องใด ซึง่ ทีป่ ระชุมจะได้ลงมติ ผูน้ นั้ ไม่มสี ทิ ธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อ
นัน้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ผูเ้ ป็ นประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิม่ ขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี้ขาด
ข้อ 43. ในการออกเสียง ให้นบั หนึ่งหุน้ เป็ นหนึ่งเสียง มติของที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1)
ในกรณีปกติ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี้ขาด
(2)
ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้ถอื คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่( 3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมด ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ก.
การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญให้แก่บคุ คลอืน่
ข.
การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษทั อืน่ หรือบริษทั เอกชนมาเป็ นของบริษทั
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ค.

ข้อ 44.

ข้อ 45.
ข้อ 46.
ข้อ 47.

ข้อ 48.

ข้อ 49.
ข้อ 50.
ข้อ 51.
ข้อ 52.
ข้อ 53.

ข้อ 54.

การทาแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญ การมอบหมาย
ให้บคุ คลอืน่ เข้าจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกับบุคคลอืน่ โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุน
กัน
ง.
การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษทั
จ.
การเพิม่ ทุน หรือ ลดทุนของบริษทั หรือ การออกหุน้ กูข้ องบริษทั
ฉ.
การควบ หรือ การเลิกบริษทั
การประชุมสามัญประจาปี เพือ่ พิจารณากิจการเหล่านี้ คือ
(1)
รายงานกิจการค้าในรอบปี ทผ่ี ่านมา
(2)
พิจารณาอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุน
(3)
พิจารณาจัดสรรกาไร
(4)
พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการใหม่แทนกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระ
(5)
พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริษทั
(6)
พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ
หมวดที่ 5 กำรบัญชี กำรเงิน และกำรสอบบัญชี
รอบปี บญั ชีของบริษทั เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
บริษทั ต้องจัดให้มกี ารทาและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ และต้อง
จัดทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน อย่างน้อยครัง้ หนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือนอันเป็ นรอบปี บญั ชีของบริษทั
คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารทางบดุล และบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปี บญั ชีของบริษทั เสนอต่อ
ที่ป ระชุ ม ผู ถ้ ือ หุ น้ ในการประชุ ม สามัญ ประจ าปี เพื่อ พิจ ารณาอนุ ม ตั ิ ง บดุ ล และบัญ ชี ก าไรขาดทุ น นั้น
คณะกรรมการต้องจัดให้ผูส้ อบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการต้องจัดส่งสาเนางบดุลและบัญชีและบัญชีกาไรขาดทุนทีผ่ ูต้ รวจสอบบัญชีตรวจสอบแล ้ว พร้อม
กับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชี และรายงานประจาปี ของคณะกรรมการให้กบั ผูถ้ อื หุน้ พร้อม
กับหนังสือนัดประชุมสามัญประจาปี
ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูด้ ารงตาแหน่งหน้าทีใ่ ด ๆ ของบริษทั
ผูส้ อบบัญชีนนั้ ให้ทป่ี ระสามัญผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้ ทุกปี ผูส้ อบบัญชีซง่ึ ออกไปนัน้ จะถูกแต่งตัง้ กลับเข้ารับตาแหน่ ง
อีกก็ได้
ผูส้ อบบัญชีควรได้สนิ จ้างเท่าใด ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ กาหนด
ถ้าผูส้ อบบัญชีวา่ งลง ให้คณะกรรมการนัดเรียกประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ให้แต่งตัง้ ขึ้นใหม่
ผูส้ อบบัญชีมอี านาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดทีเ่ กี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สนิ
และหนี้สนิ ของบริษทั ในระหว่างทาการของบริษทั ในการนี้ให้มอี านาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง
ผูด้ ารงตาแหน่งหน้าทีใ่ ดๆ ของบริษทั และตัวแทนของบริษทั รวมทัง้ ให้ช้ แี จงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐาน
เกี่ยวกับการดาเนินกิจการของบริษทั
ผูส้ อบบัญชีมหี น้าทีเ่ ข้าร่วมประชุมในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ทุกครัง้ ทีม่ กี ารพิจารณางบดุลและบัญชีกาไร
ขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษทั เพือ่ ชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผูถ้ อื หุน้ ให้บริษทั จัดส่งรายงาน
และเอกสารของบริษทั ทีผ่ ูถ้ อื หุน้ จะพึงได้รบั ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ นัน้ แก่ผูส้ อบบัญชีดว้ ย
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ข้อ 55.
ข้อ 56.

ข้อ 57.

ข้อ 58.

หมวดที่ 6 เงินปันผล และเงินสำรอง
ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอืน่ นอกจากเงินกาไร ในกรณีทบ่ี ริษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่หา้ มมิ
ให้แบ่งเงินปันผล
การจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจานวนหุน้ หุน้ ละเท่า ๆ กัน
การจ่ายเงินปันผล ให้กระทาภายในหนึ่ง (1)เดือนนับแต่วนั ทีท่ ป่ี ระชุมผู ถ้ อื หุน้ หรือคณะกรรมการลงติแลว้ แต่
กรณี ทัง้ นี้ให้แจ้งเป็ นหนังสือไปยังผูถ้ อื หุน้ และให้โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ ในหนังสือพิมพ์
ติดต่อกันสาม(3)วันด้วย
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ได้เป็ นครัง้ คราว ในเมื่อเห็นว่าบริษทั มีผลกาไร
สมควรพอทีจ่ ะทาเช่นนัน้ และเมือ่ จ่ายเงินปันผลแล ้ว ให้รายงานให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราว
ต่อไป
บริษทั ต้องจัดสรรเงินกาไรสุทธิประจาปี ไว้เป็ นทุนสารองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สบิ (1/20) ของกาไรสุทธิประจาปี หกั
ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนสารองนัน้ จะมีจานวนถึงหนึ่งในสิบ(1/10)ของ จานวนทุนจดทะเบียน
ของบริษทั
เมื่อได้รบั อนุ มตั ิจากที่ประชุมผู ถ้ อื หุน้ แลว้ บริษทั อาจโอนทุนสารองอื่น ทุนสารองตามกฎหมาย
และทุนสารองส่วนลา้ มูลค่าหุน้ ตามลาดับ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทั ได้

