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ข้อบังคับของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ 

ข้อ 12. ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

 (1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีจะพงึมี หรือพงึจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็น  
ผู้ออกเสยีงชีข้าด 

ข้อ 13. ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการจ านวนหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการขณะนัน้พ้นจาก
ต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการที่จะพ้นจากต าแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสามก็ให้ออกโดยจ านวนที่
ใกล้เคียงที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม 

 หลงัจากวนัที่ข้อบงัคบัฉบบันี ้มีผลใช้บงัคบั การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการตามวรรคหนึ่ง ในปีที่หนึ่ง 
และปีที่สอง ให้ใช้วิธีการฉลาก ส่วนในปีต่อๆ ไป ให้กรรมการซึ่งอยู่ในต าแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ พ้นจาก
ต าแหนง่ 

 กรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่ด้วยเหตดุงักลา่ว อาจได้รับเลอืกตัง้ให้กลบัเข้ารับต าแหนง่อีกก็ได้ 

ข้อ 15. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทอนัได้แก่ เงินเดือน เงินรางวลั เบีย้ประชุม เบีย้เลีย้ง บ าเหน็จ 
โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นตามข้อบงัคบั หรือตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่ง
อาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผล
ตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลีย่นแปลงก็ได้ 

 ความในวรรคหนึง่ข้างต้น ไมก่ระทบกระเทือนสิทธิของพนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัท ซึง่ได้รับเลอืกตัง้เป็น
กรรมการ ในอนัท่ีจะได้รับคา่ตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างบริษัท 

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 21. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้น เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในสีเ่ดือน นบัแตว่นัสิน้สดุ
ของรอบปีบญัชีของบริษัท การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนีใ้ห้เรียกวา่ การประชมุวิสามญั 

 คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร  

ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลายคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสบิของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด 
จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้อง
ระบุเ ร่ืองและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี  ้
คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในสีส่บิห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่ง
เข้าช่ือกนัหรือ ผู้ ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบ
ห้าวันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้ นที่
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คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัให้มีการประชมุ
และอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสีค่รัง้ใดจ านวนผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 24 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสีต้่องร่วมกนัรับผิดชอบ
ชดใช้คา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

ข้อ 22. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการสง่หนงัสือนดัประชุม ระบสุถานที่ วนั เวลาและระเบียบวาระ
การประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ 
หรือเพื่อพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว (ถ้ามี) และรายละเอียดที่เก่ียวข้อง
ตามที่เห็นสมควร หนงัสือนดัประชุมจะต้องสง่ไปยงัผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนตามบทบญัญัติของกฎหมายวา่
ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั พร้อมทัง้เอกสารที่เก่ียวข้องอยา่งน้อยเจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ  และจะต้องโฆษณาใน
หนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนัสามวนัก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่สามวนั 

 หนงัสอืนดัประชมุและรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องท าขึน้เป็นภาษาไทย พร้อมค าแปลภาษาองักฤษ 

ข้อ 23. ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแทนกนัก็ได้ โดย
ท าเป็นหนงัสือตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด และให้ผู้ รับมอบฉันทะยื่นต่อประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่ง
ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานท่ีประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะจะเข้าประชมุ 

ข้อ 24. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น จะต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือ
อย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด แล้วแต่ว่าจ านวนใดน้อยกว่า โดยต้องถือหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่
น้อยกวา่ร้อยละห้าสบิของจ านวนหุ้นท่ีออกแล้วทัง้หมด จึงจะครบองค์ประชมุ 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วหนึ่งชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม หากการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอนั
ระงบัไป  ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหมแ่ละให้สง่
หนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่เจ็ดวนัก่อนการประชมุ ในการประชุมครัง้หลงันี ้ไม่บงัคบัวา่จะต้อง
ครบองค์ประชมุ 

ข้อ 25. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่
สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้  ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ 
หรือมีแตไ่มอ่ยูใ่นท่ีประชมุ หรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ที่ประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุคนหนึง่เป็น
ประธานในที่ประชมุ 

ข้อ 26. ประธานในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคมุการประชมุให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทวา่ด้วยการประชมุ 
ในการนีต้้องด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุม เว้นแตท่ี่
ประชุมจะมีมติให้เปลีย่นล าดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่
มาประชมุ 
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ข้อ 27. มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

 (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยหุ้นแต่
ละหุ้นนบัเป็นคะแนนเสียงหนึ่งเสียง ในกรณีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่ง
เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

 (2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้มติจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง โดยหุ้นแตล่ะหุ้นนบัเป็นคะแนนเสยีงหนึง่เสยีง 

 (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
 (ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนหรือบริษัทเอกชนอื่นมาเป็นของบริษัท 
 (ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญั 

การมอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่น โดยมี
วตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

 (ง) การแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
 (จ) การเพิ่มทนุหรือลดทนุของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้  
 (ฉ) การควบหรือเลกิบริษัท 

  ทัง้นี ้ในกรณีของข้อ 27 (2) ของข้อบงัคบัฉบบันี ้ให้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้

 (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ที่ประชมุ เก่ียวกบังานท่ีได้กระท าในระหวา่งรอบปีที่ผา่นมา 
 (2) พิจารณาและอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและบญัชีก าไรขาดทนุส าหรับรอบปีบญัชีที่ผา่นมา 
 (3) พิจารณาจดัสรรก าไรและเงินทนุส ารอง 
 (4) เลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการซึง่ต้องออกไปตามวาระและก าหนดคา่ตอบแทน 
 (5) เลอืกตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชี 
 (6) ปรึกษากิจการอื่น ๆ  

หมวดที่ 5 การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญชี 

ข้อ 29. ห้ามมิให้แบง่เงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ห้ามมิ
ให้แบง่เงินปันผล 

 เงินปันผลให้แบง่ตามจ านวนหุ้น หุ้นละเทา่ๆ กนั 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไร
สมควรพอที่จะท าเช่นนัน้ และรายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

 การจ่ายเงินปันผล ให้กระท าภายในหนึ่งเดือน นบัแต่วนัที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่
กรณี ทัง้นี ้ให้แจ้งเป็นหนงัสอืไปยงัผู้ ถือหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสอืพิมพ์
ด้วย




