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สิงทีส่งมาด้วยลําดับที &
ข้อบังคับของ บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี จํากัด ( มหาชน )
หมวดที 3 คณะกรรมการ

ข้อ 18. ให้บริษทั มีคณะกรรมการของบริษทั ไม่นอ้ ยกว่าห้า ( )คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ%งหนึ%ง (1/2)ของจํานวนกรรมการ
ทัง* หมดต้องมีถน%ิ ทีอ% ยู่ในราชอาณาจักร
ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ%งเป็ นประธานกรรมการ ในกรณีทค%ี ณะกรรมการเห็นสมควรจะเลือก
กรรมการคนหนึ%งหรือหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที%ตามข้อบังคับในกิจการซึ%ง
ประธานกรรมการมอบหมาย
การลงนามผูกพันบริษทั ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื%อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษทั
ยกเว้น กรรมการอิสระ
คณะกรรมการอาจกําหนดชื%อกรรมการ ผูม้ อี าํ นาจลงนามผูกพันบริษทั พร้อมประทับตราสําคัญของบริษทั
ข้อ 19. กรรมการต้องเป็ นบุคคลธรรมดา และ
(;)
บรรลุนิตภิ าวะ
(=)
ไม่เป็ นบุคคลล ้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(3)
ไม่เคยรับโทษจําคุกโดยพิพากษาถึงทีส% ุดให้จาํ คุกในความผิดเกี%ยวกับทรัพย์ทไ%ี ด้กระทําโดยทุจริต
(4)
ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที%
ข้อ 20. กรรมการนัน* ให้ทป%ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง* ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี*
(1)
ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ%งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ%งหุน้ ต่อหนึ%งเสียง
(2)
ผู ถ้ ือหุน้ แต่ ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที%มีอ ยู่ทงั* หมดตาม (;) เลือกตัง* บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3)
บุคคลซึง% ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง* เป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที%
ที%ประชุมผู ถ้ อื หุน้ ต้องเลือกตัง* ในครัง* นัน* ในกรณี ท%บี ุคคลซึ%งได้รบั การเลือกตัง* ในลําดับถัดลงมามีคะแนน
เสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการทีท% ป%ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องเลือกตัง* ในครัง* นัน* ให้ประธานทีป% ระชุมเป็ นผูอ้ อก
เสียงชี*ขาด
ข้อ =;. ในการประชุมสามัญประจําปี ทกุ ครัง* ให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็ นจํานวนหนึ%งในสาม (;/D) เป็ นอัตรา ถ้าจํานวน
กรรมการทีจ% ะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสาม(D)ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกลท้ ส%ี ุดกับส่วนหนึ%งในสาม (;/D)
กรรมการทีจ% ะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ทส%ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน* ให้จบั ฉลากกันว่าผูใ้ ด
จะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ% ยู่ในตําแหน่งนานทีส% ุดนัน* เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง
กรรมการทีพ% น้ จากตําแหน่งแล ้วอาจได้รบั เลือกตัง* ใหม่ได้
ข้อ ==. นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล ้ว กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมือ%
(1)
ตาย
(2)
ลาออก
(3)
ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายหรือข้อบังคับนี*
(4)
ทีป% ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติให้ออก
(5)
ศาลมีคาํ สังให้
% ออก
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ข้อ 23. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ยน%ื หนังสือลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนับแต่วนั ทีห% นังสือลาออกไปถึง
บริษทั
กรรมการที%ลาออกตามวรรคหนึ%ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั
มหาชนจํากัดทราบด้วยก็ได้
ข้อ 24. ในกรณี ท%ตี าํ แหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ%นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึง% มี
คุ ณ สมบัติและไม่มีล กั ษณะต้อ งห้า มตามกฎหมายเข้า เป็ น กรรมการแทนตํา แหน่ งกรรมการที%ว่า งในการประชุ ม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง(=)เดือน
บุค คลซึ%งเข้า เป็ น กรรมการแทนดังกล่า วจะอยู่ ใ นตํา แหน่ งกรรมการได้เพียงเท่า วาระที%ยงั เหลือ อยู่ของ
กรรมการซึง% ตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ%ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี% (3/4) ของจํานวน
กรรมการทีย% งั เหลืออยู่
ข้อ 25. ทีป% ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ย
กว่าสามในสี% (D/J) ของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ซึ%งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกึ%งหนึ%งของ
จํานวนหุน้ ทีถ% อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม% าประชุม และมีสทิ ธิออกเสียง
ข้อ 26. ในกรณีทต%ี าํ แหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจํานวนทีจ% ะเป็ นองค์ประชุม ให้กรรมการทีเ% หลืออยู่กระทําการใน
นามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ% เลือกตัง* กรรมการแทนตําแหน่งทีว% ่างลงทัง* หมด
เท่านัน*
การประชุมตามวรรคหนึ%งให้กระทําภายในหนึ%งเดือนนับแต่วนั ทีจ% าํ นวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจํานวน
ที%จะเป็ นองค์ประชุม และบุคคลซึ%งเข้าเป็ นกรรมการตามวรรคหนึ%งอยู่ในตําแหน่ งได้เพียงเท่าวาระที%ยงั เหลืออยู่ของ
กรรมการซึง% ตนแทน
ข้อ 27. ในการประชุมกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ%งหนึ%ง(;/=) ของจํานวนกรรมการทัง* หมดจึงจะเป็ นองค์
ประชุม ในกรณีทป%ี ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป% ระชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีไ% ด้ถา้ มีรองประธานกรรมการให้รอง
ประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มรี องประธานหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีไ% ด้ ให้กรรมการซึง% มาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ%งเป็ นประธานในทีป% ระชุม
การวินิจฉัยชี*ขาดของทีป% ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึ%งมีเสียงหนึ%งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึง% มีสว่ นได้สว่ นเสียในเรื%องใดไม่มสี ทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื%องนัน* ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป% ระชุมออกเสียงเพิม% ขึ*นอีกเสียงหนึ%งเป็ นเสียงชี*
ขาด
ข้อ 28. ในการเรียกประชุมกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือบุคคลซึง% ประธานกรรมการมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไป
ยังกรรมการไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด(N) วันก่อนวันประชุมเว้นแต่ในกรณี จาํ เป็ นรีบด่วน เพื%อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ
บริษทั จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอน%ื และกําหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน* ก็ได้
สถานทีท% จ%ี ะใช้ประชุมตามวรรคหนึ%ง ให้อยู่ในท้องทีอ% นั เป็ นทีต% งั* ของสํานักงานใหญ่ของบริษทั หรือสํานักงาน
สาขา หรือสถานทีอ% น%ื ใดตามทีค% ณะกรรมการจะกําหนดให้
ข้อ 29. คณะกรรมการมีอาํ นาจและหน้าที%จดั การบริษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ขอ้ บังคับ และ มติของทีป% ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ คณะกรรมการมีอาํ นาจเลือกตัง* กรรมการจํานวนหนึ%งเป็ นคณะกรรมการบริหาร เพือ% ดําเนินกิจการอย่างหนึ%ง
อย่างใดหรือหลายอย่าง โดยจะกําหนดเงือ% นไขอย่างไรก็ได้ หรืออาจจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ%ง หรือบุคคลอื%น
ไปปฏิบตั อิ ย่างใดอย่างหนึ%งแทนคณะกรรมการก็ได้
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ข้อ 30. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั หรือเข้าเป็ น
หุน้ ส่ว นในห้า งหุน้ ส่ว นสามัญ หรือ เป็ น หุน้ ส่ว นไม่ จ าํ กัด ความรับผิด ในห้า งหุน้ ส่ว นจํา กัด หรือ เป็ น กรรมการของ
บริษทั เอกชน หรือบริษทั อื%นทีป% ระกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ไม่ว่า
จะทําเพือ% ประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผูอ้ น%ื เว้นแต่จะได้แจ้งให้ทป%ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบก่อนทีจ% ะมีมติแต่งตัง*
ข้อ 31. กรรมการต้องแจ้งให้บริษทั ทราบโดยมิชกั ช้า เมือ% มีกรณีดงั ต่อไปนี*
(;)
มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที%บริษทั ทําขึ*นระรอบปี บญั ชีโดย ระบุขอ้ เท็จจริง
เกี%ยวกับลักษณะของสัญญา ชื%อของคู่สญั ญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานัน* (ถ้ามี)
(2)
ถือหุน้ และหุน้ กูใ้ นบริษทั และบริษทั ในเครือ โดยระบุจาํ นวนทัง* หมดที%เพิ%มขึ*นหรือลดลงในระหว่างรอบปี
บัญชี (ถ้ามี)
ข้อ 32. กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษทั ในรูปของเงินรางวัล เบี*ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบ
แทนในลักษณะอื%นตามข้อบังคับหรือตามทีท% ป%ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะพิจารณาซึง% อาจกําหนดเป็ นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็ น
หลัก เกณฑ์ และจะกํา หนดไว้เ ป็ น คราวๆ ไป หรือ จะให้มีผ ลตลอดไปจนกว่า จะมีก ารเปลี%ย นแปลงก็ ไ ด้ และ
นอกจากนัน* ให้ได้รบั เบี*ยเลี*ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทั
ความในวรรคหนึ% งไม่ก ระทบกระเทือ นสิทธิ ข องพนัก งานหรือ ลู ก จ้า งของบริษ ทั ซึ%งได้ร บั เลือ กตัง* เป็ น
กรรมการในอันทีจ% ะได้รบั ค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะทีเ% ป็ นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษทั
หมวดที' การประชุมผูถ้ อื หุน้
ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี% (4) เดือน นับแต่วนั สิ*นสุดของรอบปี
บัญชีของบริษทั
การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอืน% นอกจากทีก% ล่าวแล ้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือ% ใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร
ผู ถ้ อื หุน้ คนหนึ%งหรือหลายคนซึ%งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจํานวนหุน้ ที%จาํ หน่ายได้
ทัง* หมด จะเข้าชื%อกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือ% ใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุ
เรื%องและเหตุผลในการทีข% อให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี*คณะกรรมการต้องจัดให้มี
การประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายในสีส% บิ ห้า (45) วัน นับแต่วนั ทีไ% ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
ในกรณีทค%ี ณะกรรมการไม่จดั ให้มกี ารประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสีผ% ูถ้ อื หุน้ ทัง* หลายซึง% เข้าชื%อ
กันหรือผูถ้ อื หุน้ คน อืน% ๆ รวมกันได้จาํ นวนหุน้ ตามทีบ% งั คับไว้นนั* จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสีส% บิ ห้า (45) วันนับแต่
วันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสี% ในกรณีเช่นนี* ให้ถอื ว่าเป็ นการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีค% ณะกรรมการเรียกประชุม โดย
บริษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็ นทีเ% กิดจากการจัดให้มกี ารประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีทป%ี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีเ% ป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคห้าครัง* ใด จํานวนผูถ้ อื
หุน้ ซึง% มาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที%กาํ หนดไว้ในข้อ 36. และข้อ 37. ผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคห้าต้องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายทีเ% กิดจากการจัดให้มกี ารประชุมในครัง* นัน* ให้แก่บริษทั
ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้คณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที% วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม
และเรื%องทีจ% ะเสนอต่อทีป% ระชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชดั เจนว่า เป็ นเรื%องทีจ% ะเสนอเพือ% ทราบ
เพือ% อนุ มตั ิ หรือพิจารณาแลว้ แต่กรณี รวมทัง* ความเห็นของคณะกรรมการในเรื%องดังกล่าว และจัดส่งให้ผูถ้ อื หุน้ และ
นายทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่ อนวันประชุม ทัง* นี*ให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย สถานทีท% จ%ี ะใช้ประชุมตามวรรคหนึ%ง ให้อยู่ใน
ท้องทีอ% นั เป็ นทีต% งั* ของสํานักงานใหญ่ของบริษทั หรือสํานักงานสาขา หรือสถานทีอ% น%ื ใดตามทีค% ณะกรรมการจะกําหนดให้
ข้อ 35. คณะกรรมการจะต้องจัดส่งเอกสารตามทีก% ฎหมายกําหนดให้ผูถ้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําปี
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ข้อ 36. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายี%สบิ ห้า (25) คน
หรือไม่นอ้ ยกว่ากึ%งหนึ%ง (1/2) ของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง* หมดและต้องมีหุน้ นับรวมกันไม่นอ้ ยกว่าหนึ%งในสาม (1/3) ของ
จํานวนหุน้ ทีจ% าํ หน่ายได้ทงั* หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม เว้นแต่กฎหมายจะกําหนดไว้เป็ นอย่างอืน% ในกรณีใดโดยเฉพาะ
ข้อ 37. การประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง* ใด เมือ% ล่วงเวลานัดไปแลว้ ถึงหนึ%ง (1) ชัว% โมงจํานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง% มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็ น
องค์ประชุมตามทีก% าํ หนดไว้ในข้อ 36. หากว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน* ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอ การประชุมเป็ น
อันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน* มิใช่เป็ นการเรียกประชุม เพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอ ก็ให้นดั ประชุมใหม่ และให้ส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง* หลังนี*ไม่บงั คับว่าจะต้องครบ
องค์ประชุม
ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็ นประธานของที%ประชุมผูถ้ อื หุน้ ในกรณี ท%ปี ระธานกรรมการไม่อยู่ในที%ประชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าทีไ% ด้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มรี องประธานกรรมการ หรือมี
แต่ไม่สามรถปฏิบตั หิ น้าทีไ% ด้ ให้ผูถ้ อื หุน้ ซึง% มาประชุมเลือกผูถ้ อื หุน้ คนหนึ%งเป็ นประธานในทีป% ระชุม
ข้อ 39. ประธานในทีป% ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีหน้าทีค% วบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษทั ว่าด้วยการประชุม ในการนี*
ต้องดําเนินการประชุมให้เป็ นไปตามลําดับระเบียบวาระทีก% าํ หนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ผูท้ ป%ี ระชุมจะมิมติให้
เปลีย% นลําดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง% มาประชุม
เมือ% ทีป% ระชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ%งแลว้ ผูถ้ อื หุน้ ซึง% มีหนุ ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ%งในสาม (1/3) ของจํานวน
หุน้ ทีจ% าํ หน่ายได้ทงั* หมด จะขอให้ทป%ี ระชุมพิจารณาเรื%องอืน% นอกจากทีก% าํ หนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
ในกรณีทท%ี ป%ี ระชุมพิจารณาเรื%องตามลําดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ%ง หรือพิจารณาเรื%องทีผ% ูถ้ อื หุน้
เสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง แล ้วแต่กรณี และจําเป็ นต้องเลือ% นการพิจารณาให้ทป%ี ระชุมกําหนดสถานที% วัน และเวลาที%
จะประชุมครัง* ต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที% วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไป
ยังผูถ้ อื หุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมทัง* นี* ให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ตดื ต่อกันสาม
(3) วัน และไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย
ข้อ 40. ผูถ้ อื หุน้ ทุกคนมีสทิ ธิจะเข้าร่วมประชุมในทีป% ระชุมผูถ้ อื หุน้ ไม่วา่ จะเป็ นการประชุมผูถ้ อื หุน้ ชนิดใด คราวใด
ข้อ 41. ผู ถ้ อื หุน้ จะมอบฉันทะให้บุคคลอื%นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที%ประชุมผูถ้ อื หุน้ แทนตนก็ได้และผูร้ บั
มอบฉันทะต้องยื%นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการหรือผูท้ %ปี ระธานคณะกรรมการกําหนด ณ สถานที%
ประชุมก่อนผูร้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะต้องทําตามแบบทีน% ายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั
มหาชนจํากัดกําหนด
ข้อ 42 ผูถ้ อื หุน้ คนใดมีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื%องใด ซึง% ทีป% ระชุมจะได้ลงมติ ผูน้ นั* ไม่มสี ทิ ธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยใน
ข้อนัน* นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง* กรรมการ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ผูเ้ ป็ นประธานในที%ประชุมออก
เสียงเพิม% ขึ*นอีกเสียงหนึ%งเป็ นเสียงชี*ขาด
ข้อ 43. ในการออกเสียง ให้นบั หนึ%งหุน้ เป็ นหนึ%งเสียง มติของทีป% ระชุมผูถ้ อื หุน้ นัน* ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี*
(;)
ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู ถ้ ือหุน้ ซึ%งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป% ระชุมออกเสียงเพิม% ขึ*นอีกเสียงหนึ%งเป็ นเสียงชี*ขาด
(=)
ในกรณีดงั ต่อไปนี* ให้ถอื คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี(% 3/4) ของจํานวนเสียงทัง* หมด ของผูถ้ อื หุน้ ซึง% มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ก.
การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง* หมดหรือบางส่วนทีส% าํ คัญให้แก่บคุ คลอืน%
ข.
การซื*อหรือรับโอนกิจการของบริษทั อืน% หรือบริษทั เอกชนมาเป็ นของบริษทั
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ค.

ข้อ 44.

ข้อ 45.
ข้อ 46.

ข้อ JN.

ข้อ 48.

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

ข้อ 54.

การทํา แก้ไ ข หรื อ เลิก สัญ ญาเกี% ย วกับ การให้เ ช่ า กิ จ การของบริ ษ ัท ทั*ง หมดหรื อ บางส่ ว นที% ส ํา คัญ
การมอบหมายให้บคุ คลอืน% เข้าจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกับบุคคลอืน% โดยมีวตั ถุประสงค์จะ
แบ่งกําไรขาดทุนกัน
ง.
การแก้ไขเพิม% เติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษทั
จ.
การเพิม% ทุน หรือ ลดทุนของบริษทั หรือ การออกหุน้ กูข้ องบริษทั
ฉ.
การควบ หรือ การเลิกบริษทั
การประชุมสามัญประจําปี เพือ% พิจารณากิจการเหล่านี* คือ
(;)
รายงานกิจการค้าในรอบปี ทผ%ี ่านมา
(=)
พิจารณาอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน
(D)
พิจารณาจัดสรรกําไร
(J)
พิจารณาเลือกตัง* กรรมการใหม่แทนกรรมการทีต% อ้ งออกตามวาระ
()
พิจารณาแต่งตัง* ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษทั
(P)
พิจารณาเรื%องอืน% ๆ
หมวดที 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี
รอบปี บญั ชีของบริษทั เริ%มต้นในวันที% 1 มกราคม และสิ*นสุดในวันที% 31 ธันวาคมของทุกปี
บริษทั ต้องจัดให้มกี ารทําและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนัน* และต้อง
จัดทํางบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน อย่างน้อยครัง* หนึ%งในรอบสิบสอง (12) เดือนอันเป็ นรอบปี บญั ชีของ
บริษทั
คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารทํางบดุล และบัญชีกาํ ไรขาดทุน ณ วันสิ*นสุดของรอบปี บญั ชีของบริษทั เสนอ
ต่ อที%ประชุมผู ถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญประจําปี เพื%อพิจารณาอนุ มตั ิงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน นัน*
คณะกรรมการต้องจัดให้ผูส้ อบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนําเสนอต่อทีป% ระชุมผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการต้องจัดส่งสําเนางบดุลและบัญชีและบัญชีกาํ ไรขาดทุนที%ผูต้ รวจสอบบัญชีตรวจสอบแลว้
พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชี และรายงานประจําปี ของคณะกรรมการให้กบั ผูถ้ อื หุน้
พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําปี
ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูด้ าํ รงตําแหน่งหน้าทีใ% ด ๆ ของบริษทั
ผู ส้ อบบัญชีนนั* ให้ท%ีประสามัญผู ถ้ ือหุน้ แต่ งตัง* ทุกปี ผู ส้ อบบัญชีซ%งึ ออกไปนัน* จะถูกแต่ งตัง* กลับเข้า รับ
ตําแหน่งอีกก็ได้
ผูส้ อบบัญชีควรได้สนิ จ้างเท่าใด ให้ทป%ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ กําหนด
ถ้าผูส้ อบบัญชีวา่ งลง ให้คณะกรรมการนัดเรียกประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือ% ให้แต่งตัง* ขึ*นใหม่
ผู ส้ อบบัญ ชีมีอ าํ นาจตรวจสอบบัญ ชี เอกสารและหลักฐานอื%น ใดที%เ กี%ย วกับรายได้ รายจ่ า ย ตลอดจน
ทรัพ ย์สิน และหนี* สิน ของบริ ษ ทั ในระหว่ า งทํา การของบริ ษ ทั ในการนี* ใ ห้มีอ ํา นาจสอบถามกรรมการ
พนักงาน ลูกจ้าง ผูด้ าํ รงตําแหน่งหน้าที%ใดๆ ของบริษทั และตัวแทนของบริษทั รวมทัง* ให้ช* ีแจงข้อเท็จจริง
หรือส่งเอกสารหลักฐานเกี%ยวกับการดําเนินกิจการของบริษทั
ผูส้ อบบัญชีมหี น้าทีเ% ข้าร่วมประชุมในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ทุกครัง* ทีม% กี ารพิจารณางบดุลและบัญชี
กําไรขาดทุน และปัญหาเกี%ยวกับบัญชีของบริษทั เพือ% ชี*แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผูถ้ อื หุน้ ให้บริษทั จัดส่ง
รายงานและเอกสารของบริษทั ทีผ% ูถ้ อื หุน้ จะพึงได้รบั ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง* นัน* แก่ผูส้ อบบัญชีดว้ ย
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ข้อ 55.
ข้อ 56.

ข้อ 57.

ข้อ 58.

หมวดที 6 เงินปันผล และเงินสํารอง
ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอืน% นอกจากเงินกําไร ในกรณีทบ%ี ริษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่หา้ มมิ
ให้แบ่งเงินปันผล
การจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจํานวนหุน้ หุน้ ละเท่า ๆ กัน
การจ่ายเงินปันผล ให้กระทําภายในหนึ%ง (;)เดือนนับแต่ วนั ที%ท%ีประชุมผู ถ้ ือหุน้ หรือคณะกรรมการลงติ
แลว้ แต่กรณี ทัง* นี*ให้แจ้งเป็ นหนังสือไปยังผู ถ้ อื หุน้ และให้โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน* ใน
หนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกันสาม(D)วันด้วย
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ได้เป็ นครัง* คราว ในเมือ% เห็นว่าบริษทั มีผลกําไร
สมควรพอทีจ% ะทําเช่นนัน* และเมือ% จ่ายเงินปันผลแลว้ ให้รายงานให้ท%ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุม
คราวต่อไป
บริษทั ต้องจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปี ไว้เป็ นทุนสํารองอย่างน้อยหนึ%งในยี%สบิ (;/=Q) ของกําไรสุทธิประจําปี
หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนสํารองนัน* จะมีจาํ นวนถึงหนึ%งในสิบ(;/;Q)ของ จํานวนทุนจด
ทะเบียนของบริษทั
เมือ% ได้รบั อนุ มตั ิจากทีป% ระชุมผูถ้ อื หุน้ แลว้ บริษทั อาจโอนทุนสํารองอื%น ทุนสํารองตามกฎหมาย
และทุนสํารองส่วนลํา* มูลค่าหุน้ ตามลําดับ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทั ได้

