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ขอบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน
หมวด ๓
กรรมการและอํานาจกรรมการ
ขอ ๑๓ บริษัทมีกรรมการคณะหนึ่งประกอบดวย กรรมการอยางนอย ๕ คน ใหคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการดวยกัน
เปนประธานคณะกรรมการ และอาจเลือกรองประธานดวยก็ได ทั้งนี้กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
กรรมการผูจัดการใหญตองไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยแตงตั้งจากกรรมการของบริษัท
ขอ ๑๔ ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
๑) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
๒) ผูถือหุ นแต ละคนจะต องใชคะแนนเสีย งที่ มีอ ยูทั้ งหมดตาม ๑) เลือ กตั้งบุ คคลคนเดี ยวหรือหลายคนเป น
กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
๓) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
ขอ ๑๕ บําเหน็จกรรมการและคาตอบแทน ใหสุดแลวแตที่ประชุมผูถือหุนจะกําหนด
ขอ ๑๖ ผูเปนกรรมการของบริษัทไมจําเปนจะตองเปนผูถือหุนของบริษัท
ขอ ๑๗ ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสาม (๑/๓) โดย
อัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม
(๑/๓)
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากวาผูใดจะออก
สวนปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง
กรรมการผูออกจากตําแหนงไปนั้นอาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได
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หมวด ๔
การประชุมผูถือหุน
ขอ ๓๑ การประชุมใหญ ของบริษัทใหจัดขึ้น ณ ทองที่อันเปนที่ตั้งสํานักงานใหญ ของบริษัทหรือจังหวัดใกลเคียง หรือ
ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกําหนด
ขอ ๓๒ ใหมีการประชุมใหญผูถือหุนอยางนอยหนึ่งครั้ง การประชุมเชนวานี้ใหเรียกวา “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญ
ดังกลาวใหกระทําภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผูถือหุนคราวอื่น ๆ
ใหเรียกวา “ประชุมวิสามัญ”
ภายใตบังคับของขอ ๓๓ คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตเห็นสมควร หรือเมื่อผูถือหุน
ซึ่งมีหุนนับรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวายี่สิบหาคน
ซึ่งมีหุนรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดเขาชื่อกันทําหนังสือในฉบับเดียวกัน
รองขอใหคณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได โดยในหนังสือรองขอนั้นจะตองระบุวาใหเรียกประชุมเพื่อการใดไวให
ชัด เจนซึ่งตองเปน การอันชอบด วยกฎหมาย คณะกรรมการตองจัดประชุม ภายใน ๑ เดือน นับ แตวัน ที่ไดรับ
หนังสือจากผูถือหุน
ขอ ๓๓ ในการบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนนั้น ใหคณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่อง
ที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาและจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบลวงหนาไมนอยกวา
เจ็ด (๗) วันกอนวันประชุม อนึ่ง คําบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนนั้นใหโฆษณาในหนังสือพิมพติดตอกัน ๓ วัน
กอนวันประชุมไมนอยกวา ๓ วัน
ขอ ๓๔ การประชุมผูถือหุนตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) เขาประชุมรวมกันไมนอยกวา ๒๕ คน
หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมดและตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวน
หุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะครบองคประชุม ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใดเมื่อลวงเวลานัดไป
แลวถึงหนึ่งชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุม
ผูถือหุนนั้นไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียก
ประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหมและใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวัน
ประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมจําเปนตองครบองคประชุม
ขอ ๓๕ ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได การมอบฉันทะ
จะตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและเปนตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนกําหนดและอยาง
นอยใหมีรายการดังตอไปนี้
ก. จํานวนหุนซึ่งผูมอบฉันทะนั้นถืออยู
ข. ชื่อผูรับมอบฉันทะ
ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะใหเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
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ขอ ๓๖ ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุน ในกรณีที่ผูถือหุนมีสวนไดเสียเปนพิเศษ
ในเรื่องอันใด ผูถือหุนจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิไดนอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ป ระชุมใหญ จะตองไดรับ คะแนนเสียงเห็นชอบจาก
เสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ จะตองไดรับ
คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น
ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท
ค. การทําแกไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางสวนที่สําคัญ การมอบหมาย
ใหบุ คคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุ คคลอื่ น โดยมีวัตถุ ประสงค จะแบ งกํ าไร
ขาดทุนกัน
ขอ ๓๗ กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังนี้
๑) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุม ซึ่งกิจการที่ทางบริษัทไดดําเนินการไปในระยะรอบป
ที่ผานมา
๒) พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน
๓) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
๔) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
๕) แตงตั้งผูสอบบัญชี
๖) กิจการอื่น ๆ
หมวด ๕
การสอบบัญชี
ขอ ๓๘ ผูสอบบั ญ ชี ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญ ประจําปแตงตั้งผูสอบบั ญ ชี ผูซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเขาตําแหน ง
อีกก็ได
ขอ ๓๙ ผูสอบบัญชีควรไดรับคาตอบแทนเทาใด ใหที่ประชุมผูถือหุนกําหนด
ขอ ๔๐ กรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงหนาที่ใด ๆ ของบริษัท เวลาอยูในตําแหนงนั้น ๆ จะเลือกเอามา
เปนตําแหนงผูสอบบัญชีของบริษัทไมได
ขอ ๔๑ ผูสอบบัญ ชีมีหนาที่เขารวมประชุมในการประชุมผูถือหุนของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญ ชีกําไร
ขาดทุน และปญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีตอผูถือหุน และใหบริษัทจัดสงรายงาน
และเอกสารของบริษัท ที่ผูถือหุนจะพึงไดรับในการประชุมผูถือหุนครั้งนั้นแกผูสอบบัญชีดวย
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หมวด ๗
เงินปนผลและเงินสํารอง
ขอ ๔๔ ห า มมิ ให จ า ยเงิน ป น ผลนอกจากโดยมติ ข องที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น หรือ มติ ข องคณะกรรมการ กรณี ที่ มี ก ารจ า ย
เงิ น ป น ผลระหว า งกาล การจ า ยเงิ น ป น ผลให แ จ ง เป น หนั ง สื อ ไปยั ง ผู ถื อ หุ น และโฆษณาคํ า บอกกล า ว
การจายเงินปนผลนั้นในทางหนังสือพิมพและจัดใหมีการจายเงินปนผลดังกลาวภายใน ๑ เดือน นับแตมีมติ
เชนวานั้น
ขอ ๔๕ คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนเปนครั้งคราวได เมื่อปรากฏแกกรรมการวาบริษัทมี
กําไรพอสมควรที่จะกระทําเชนนั้นได และเมื่อไดจายเงินปนผลแลวใหรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการ
ประชุมคราวตอไป
ขอ ๔๖ เงินปนผลนั้นใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทา ๆ กัน เวนแตจะไดมีกําหนดไวเปนอยางอื่นสําหรับหุนบุริมสิทธิ
ขอ ๔๗ บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ ๕ ของกําไรสุทธิประจําปหักดวย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ ๑๐ ของทุนจดทะเบียน
หมวด ๑๐
บทเพิ่มเติม
ขอ ๕๗ ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทยอยตกลงเขาทํารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการไดมาหรือจําหนายไปซึง่
สินทรัพยของบริษัทหรือบริษัทยอย ตามความหมายที่กําหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่ใช
บังคับกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือรายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของ
บริษัทจดทะเบียน แลวแตกรณี ใหบริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่ประกาศดังกลาวกําหนดไวใน
เรื่องนั้น ๆ ดวย

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
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