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สิ่งที่ส่งมำด้ วยลำดับที่ 6

ข้ อบังคับของ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด ( มหำชน )
หมวดที่ 3 คณะกรรมกำร

ข้ อ18. ให้ บริ ษัทมีคณะกรรมการของบริ ษัทไม่น้อยกว่าห้ า (5)คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ (1/2)ของจานวน
กรรมการทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ให้ คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรจะ
เลือกกรรมการคนหนึง่ หรื อหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้ าที่ตามข้ อบังคับใน
กิจการซึง่ ประธานกรรมการมอบหมาย
การลงนามผูกพันบริ ษัท ให้ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษัท
ยกเว้ น กรรมการอิสระ
คณะกรรมการอาจกาหนดชื่อกรรมการ ผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัทพร้ อมประทับตราสาคัญของ
บริ ษัท
ข้ อ19. กรรมการต้ องเป็ นบุคคลธรรมดา และ
(1)
บรรลุนิติภาวะ
(2)
ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย คนไร้ ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ
(3)
ไม่เคยรับโทษจาคุกโดยพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้ กระทาโดยทุจริ ต
(4)
ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรื อปลดออกจากราชการ หรื อองค์การหรื อหน่วยงานของรัฐฐานทุจริ ตต่อ
หน้ าที่
ข้ อ20. กรรมการนันให้
้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1)
ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
(2)
ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตาม
ั้
(1) เลือกตังบุ
้ คคลเดียวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3)
บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้ องเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลง
มามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้ องเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ประธานที่
ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
ข้ อ21. ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งเป็ นจานวนหนึง่ ในสาม (1/3) เป็ นอัตรา ถ้ า
จานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสาม(3)ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม (1/3)
กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนันให้
้ จบั ฉลากกันว่า
ผู้ใดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง
กรรมการที่พ้นจากตาแหน่งแล้ วอาจได้ รับเลือกตังใหม่
้ ได้
ข้ อ22. นอกจากการพ้ นตาแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
(1)
ตาย
(2)
ลาออก
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ข้ อ23.

ข้ อ24.

ข้ อ25.

ข้ อ26.

ข้ อ27.

ข้ อ28.

(3)
ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายหรื อข้ อบังคับนี ้
(4)
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออก
(5)
ศาลมีคาสัง่ ให้ ออก
กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่ง ให้ ยื่นหนังสือลาออกต่อบริ ษัท การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่หนังสือลาออก
ไปถึงบริ ษัท
กรรมการที่ลาออกตามวรรคหนึง่ จะแจ้ งการลาออกของตนให้ นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัท
มหาชนจากัดทราบด้ วยก็ได้
ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการเลือกบุคคลซึง่ มี
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายเข้ าเป็ นกรรมการแทนตาแหน่งกรรมการที่วา่ งในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้ นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้ อยกว่าสอง(2)เดือน
บุคคลซึง่ เข้ าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของ
กรรมการซึง่ ตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ ต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกึง่
หนึง่ ของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิ ออกเสียง
ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้ อยกว่าจานวนที่จะเป็ นองค์ประชุม ให้ กรรมการที่เหลืออยู่กระทาการ
ในนามของคณะกรรมการได้ แต่เฉพาะการจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตังกรรมการแทนต
้
าแหน่งที่วา่ งลง
ทังหมดเท่
้
านัน้
การประชุมตามวรรคหนึง่ ให้ กระทาภายในหนึง่ เดือนนับแต่วนั ที่จานวนกรรมการว่างลงเหลือน้ อยกว่า
จานวนที่จะเป็ นองค์ประชุม และบุคคลซึง่ เข้ าเป็ นกรรมการตามวรรคหนึง่ อยู่ในตาแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั
เหลืออยู่ของกรรมการซึง่ ตนแทน
ในการประชุมกรรมการต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ (1/2) ของจานวนกรรมการทังหมดจึ
้
งจะเป็ น
องค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ามีรองประธาน
กรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานหรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้
กรรมการซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก
กรรมการคนหนึง่ มีเสียงหนึง่ เสียงในการลงคะแนน เว้ นแต่กรรมการซึง่ มีสว่ นได้ สว่ นเสียในเรื่ องใดไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่
เป็ นเสียงชี ้ขาด
ในการเรี ยกประชุมกรรมการ ให้ ประธานกรรมการหรื อบุคคลซึง่ ประธานกรรมการมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม
ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด(7) วันก่อนวันประชุมเว้ นแต่ในกรณีจาเป็ นรี บด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรื อประโยชน์
ของบริ ษัท จะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกาหนดวันประชุมให้ เร็ วกว่านันก็
้ ได้
สถานที่ที่จะใช้ ประชุมตามวรรคหนึง่ ให้ อยู่ในท้ องที่อนั เป็ นที่ตงของส
ั้
านักงานใหญ่ของบริ ษัทหรื อ
สานักงานสาขา หรื อสถานที่อนื่ ใดตามที่คณะกรรมการจะกาหนดให้
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ข้ อ29. คณะกรรมการมีอานาจและหน้ าที่จดั การบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับ และ มติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการมีอานาจเลือกตังกรรมการจ
้
านวนหนึง่ เป็ นคณะกรรมการบริ หาร เพื่อดาเนิน
กิจการอย่างหนึง่ อย่างใดหรื อหลายอย่าง โดยจะกาหนดเงื่อนไขอย่างไรก็ได้ หรื ออาจจะมอบหมายให้ กรรมการ
คนหนึง่ หรื อบุคคลอื่นไปปฏิบตั ิอย่างใดอย่างหนึง่ แทนคณะกรรมการก็ได้
ข้ อ30. ห้ ามมิให้ กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทหรื อเข้ าเป็ น
หุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญหรื อเป็ นหุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้ างหุ้นส่วนจากัดหรื อเป็ นกรรมการของ
บริ ษัทเอกชน หรื อบริ ษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท
ไม่วา่ จะทาเพื่อประโยชน์ตนหรื อประโยชน์ผ้ อู ื่น เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
ข้ อ31. กรรมการต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบโดยมิชกั ช้ า เมื่อมีกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1)
มีสว่ นได้ เสียไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้ อมในสัญญาใด ๆ ที่บริ ษัททาขึ ้นระรอบปี บัญชีโดย ระบุข้อเท็จจริ ง
เกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคูส่ ญ
ั ญาและส่วนได้ เสียของกรรมการในสัญญานัน้ (ถ้ ามี)
(2)
ถือหุ้นและหุ้นกู้ในบริ ษัท และบริ ษัทในเครื อ โดยระบุจานวนทังหมดที
้
่เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงในระหว่างรอบปี
บัญชี (ถ้ ามี)
ข้ อ32. กรรมการมีสทิ ธิได้ รับค่าตอบแทนจากบริ ษัทในรู ปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อ ผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้ อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึง่ อาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอน
หรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว้ เป็ นคราวๆ ไป หรื อจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็
ได้ และนอกจากนันให้
้ ได้ รับเบี ้ยเลี ้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริ ษัท
ความในวรรคหนึง่ ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัท ซึง่ ได้ รับเลือกตังเป็
้ น
กรรมการในอันที่จะได้ รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัท
หมวดที่4 กำรประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 33. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดของ
รอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ วให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ หรื อหลายคนซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้
ทังหมด
้
จะเข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้อง
ระบุเรื่ องและเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้ อง
จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสีส่ ิบห้ า (45) วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดั ให้ มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ผ้ ถู ือหุ้นทังหลายซึ
้
ง่
เข้ าชื่อกันหรื อผู้ถือหุ้นคน อื่นๆ รวมกันได้ จานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นนั ้ จะเรี ยกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้ า (45)
วันนับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี ้ ให้ ถือว่าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรี ยก
ประชุม โดยบริ ษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมและอานวยความสะดวก
ตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้ าครัง้ ใด จานวนผู้
ถือหุ้นซึง่ มาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 36. และข้ อ 37. ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้ าต้ อง
ร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้ คา่ ใช้ จา่ ยที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่บริ ษัท
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ข้ อ34. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุมและเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ ชดั เจนว่า เป็ นเรื่ องที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อพิจารณาแล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และ
จัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทังนี
้ ้ให้ โฆษณาคาบอกกล่าวนัด
ประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้ วย สถานที่ที่จะใช้
ประชุมตามวรรคหนึง่ ให้ อยู่ในท้ องที่อนั เป็ นที่ตงของส
ั้
านักงานใหญ่ของบริ ษัทหรื อสานักงานสาขา หรื อสถานที่
อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกาหนดให้
ข้ อ35. คณะกรรมการจะต้ องจัดส่งเอกสารตามที่กฎหมายกาหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้น พร้ อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจาปี
ข้ อ36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า (25)
คนหรื อไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ (1/2) ของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมดและต้
้
องมีห้ นุ นับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสาม
(1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดจึ
ั้
งจะเป็ นองค์ประชุม เว้ นแต่กฎหมายจะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นใน
กรณีใดโดยเฉพาะ
ข้ อ37. การประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึง่ (1) ชัว่ โมงจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาเข้ าร่ วมประชุมไม่ครบ
เป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 36. หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การ
ประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ มิใช่เป็ นการเรี ยกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ก็ให้ นดั ประชุม
ใหม่ และให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่
บังคับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ38. ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรื อไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ
หรื อมีแต่ไม่สามรถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ูถือหุ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
ข้ อ39. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้ าที่ควบคุมการประชุมให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทว่าด้ วยการประชุม ใน
การนี ้ต้ องดาเนินการประชุมให้ เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม เว้ นแต่ผ้ ทู ี่ประชุม
จะมิมติให้ เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็ จตามวรรคหนึง่ แล้ ว ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสาม (1/3) ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็
ได้
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามลาดับระเบียบวาระไม่เสร็ จตามวรรคหนึง่ หรื อพิจารณาเรื่ องที่ผ้ ถู ือ
หุ้นเสนอไม่เสร็ จตามวรรคสอง แล้ วแต่กรณี และจาเป็ นต้ องเลื่อนการพิจารณาให้ ที่ประชุมกาหนดสถานที่ วัน
และเวลาที่จะประชุมครัง้ ต่อไป และให้ คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบ
วาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมทังนี
้ ้ ให้ โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ตืดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้ วย
ข้ อ40. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสทิ ธิจะเข้ าร่ วมประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่วา่ จะเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นชนิดใด คราวใด
ข้ อ41. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนก็ได้ และ
ผู้รับมอบฉันทะต้ องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการหรื อผู้ที่ประธานคณะกรรมการกาหนด ณ
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ข้ อ42.

ข้ อ43.

ข้ อ44.

ข้ อ45.
ข้ อ46.

ข้ อ47.

ข้ อ48.

สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม หนังสือมอบฉันทะต้ องทาตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมาย
ว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัดกาหนด
ผู้ถือหุ้นคนใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ซึง่ ที่ประชุมจะได้ ลงมติ ผู้นนไม่
ั ้ มีสทิ ธิจะออกเสียงลงคะแนนด้ วย
ในข้ อนัน้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
้
ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ผ้ เู ป็ นประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
ในการออกเสียง ให้ นบั หนึง่ หุ้นเป็ นหนึง่ เสียง มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1)
ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามี
คะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
(2)
ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่(3/4) ของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้น ซึง่
มา ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ก.
การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
ข.
การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
ค.
การทาแก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วน ที่สาคัญ การ
มอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะ
แบ่งกาไรขาดทุนกัน
ง.
การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
จ.
การเพิ่มทุน หรื อ ลดทุนของบริ ษัท หรื อ การออกหุ้นกู้ของบริ ษัท
ฉ.
การควบ หรื อ การเลิกบริ ษัท
การประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณากิจการเหล่านี ้ คือ
(1)
รายงานกิจการค้ าในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2)
พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน
(3)
พิจารณาจัดสรรกาไร
(4)
พิจารณาเลือกตังกรรมการใหม่
้
แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
(5)
พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัท
(6)
พิจารณาเรื่ องอื่นๆ
หมวดที่ 5 กำรบัญชี กำรเงิน และกำรสอบบัญชี
รอบปี บัญชีของบริ ษัทเริ่ มต้ นในวันที่ 1 มกราคม และสิ ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
บริ ษัทต้ องจัดให้ มีการทาและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้ วยการนัน้ และ
ต้ องจัดทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน อย่างน้ อยครัง้ หนึง่ ในรอบสิบสอง (12) เดือนอันเป็ นรอบปี บัญชี
ของบริ ษัท
คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการทางบดุล และบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัท
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไร
ขาดทุนนัน้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบให้ เสร็ จก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการต้ องจัดส่งสาเนางบดุลและบัญชีและบัญชีกาไรขาดทุนที่ผ้ ตู รวจสอบบัญชีตรวจสอบแล้ ว
พร้ อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และรายงานประจาปี ของคณะกรรมการให้ กบั ผู้
ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจาปี
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ข้ อ49.
ข้ อ50.
ข้ อ51.
ข้ อ52.
ข้ อ53.

ข้ อ54.

ข้ อ55.
ข้ อ56.

ข้ อ57.

ข้ อ58.

ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อผู้ดารงตาแหน่งหน้ าที่ใด ๆ ของบริ ษัท
ผู้สอบบัญชีนนั ้ ให้ ที่ประสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตังทุ
้ กปี ผู้สอบบัญชีซงึ่ ออกไปนันจะถู
้ กแต่งตังกลั
้ บเข้ ารับ
ตาแหน่งอีกก็ได้
ผู้สอบบัญชีควรได้ สินจ้ างเท่าใด ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนด
ถ้ าผู้สอบบัญชีวา่ งลง ให้ คณะกรรมการนัดเรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้ แต่งตังขึ
้ ้นใหม่
ผู้สอบบัญชีมีอานาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอืน่ ใดที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจน
ทรัพย์สนิ และหนี ้สินของบริ ษัท ในระหว่างทาการของบริ ษัท ในการนี ้ให้ มีอานาจสอบถามกรรมการ
พนักงาน ลูกจ้ าง ผู้ดารงตาแหน่งหน้ าที่ใดๆ ของบริ ษัทและตัวแทนของบริ ษัทรวมทังให้
้ ชี ้แจงข้ อเท็จจริ ง
หรื อส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของบริ ษัท
ผู้สอบบัญชีมีหน้ าที่เข้ าร่ วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัททุกครัง้ ที่มีการพิจารณางบดุลและ
บัญชีกาไรขาดทุน และปั ญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริ ษัท เพื่อชี ้แจงการตรวจสอบบัญชีตอ่ ผู้ถือหุ้น ให้
บริ ษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริ ษัทที่ผ้ ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นันแก่
้ ผ้ ู สอบ
บัญชีด้วย
หมวดที่ 6 เงินปั นผล และเงินสำรอง
ห้ ามมิให้ แบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณีที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
ห้ ามมิให้ แบ่งเงินปั นผล
การจ่ายเงินปั นผล ให้ แบ่งตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน
การจ่ายเงินปั นผล ให้ กระทาภายในหนึง่ (1)เดือนนับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการลงติ
แล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้ โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนันใน
้
หนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม(3)วันด้ วย
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครัง้ คราว ในเมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีผล
กาไรสมควรพอที่จะทาเช่นนัน้ และเมื่อจ่ายเงินปั นผลแล้ ว ให้ รายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการ
ประชุมคราวต่อไป
บริ ษัทต้ องจัดสรรเงินกาไรสุทธิประจาปี ไว้ เป็ นทุนสารองอย่างน้ อยหนึง่ ในยี่สิบ(1/20) ของกาไรสุทธิ
ประจาปี หักด้ วยยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนสารองนันจะมี
้ จานวนถึงหนึง่ ในสิบ(1/10)ของ
จานวนทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
เมื่อได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว บริ ษัทอาจโอนทุนสารองอื่น ทุนสารองตาม
กฎหมาย และทุนสารองส่วนล ้ามูลค่าหุ้นตามลาดับ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริ ษัทได้

