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ข้อบังคับของบริษัท ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ 

ขอ้ 12. ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

 (1) ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง 
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด  ้
(3) บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีจะพงึมี หรอืพงึจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็น 
ผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

ขอ้ 13. ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการจ านวนหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการขณะนัน้พน้จาก
ต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการที่จะพน้จากต าแหน่งไม่อาจแบ่งไดพ้อดีหนึ่งในสามก็ใหอ้อกโดยจ านวนที่
ใกลเ้คียงที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม 

 หลงัจากวนัที่ขอ้บงัคบัฉบบันี ้มีผลใชบ้งัคบั การพน้จากต าแหน่งของกรรมการตามวรรคหนึ่ง ในปีที่หนึ่ง 
และปีที่สอง ใหใ้ช้วิธีการฉลาก ส่วนในปีต่อๆ ไป ใหก้รรมการซึ่งอยู่ในต าแหน่งนานที่สุด เป็นผูพ้น้จาก
ต าแหนง่ 

 กรรมการซึง่พน้จากต าแหนง่ดว้ยเหตดุงักลา่ว อาจไดร้บัเลอืกตัง้ใหก้ลบัเขา้รบัต าแหนง่อีกก็ได ้

ขอ้ 15. กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทอนัไดแ้ก่ เงินเดือน เงินรางวลั เบีย้ประชุม เบีย้เลีย้ง บ าเหน็จ 
โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่นตามขอ้บงัคบั หรือตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา ซึ่ง
อาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะใหม้ีผล
ตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลีย่นแปลงก็ได ้

 ความในวรรคหนึง่ขา้งตน้ ไมก่ระทบกระเทือนสิทธิของพนกังาน หรอืลกูจา้งของบรษัิท ซึง่ไดร้บัเลอืกตัง้เป็น
กรรมการ ในอนัท่ีจะไดร้บัคา่ตอบแทน และผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังานหรอืลกูจา้งบรษัิท 

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถอืหุน้ 

ขอ้ 21. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในสีเ่ดือน นบัแตว่นัสิน้สดุ
ของรอบปีบญัชีของบรษัิท การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากนีใ้หเ้รยีกวา่ การประชมุวิสามญั 

 คณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดต้ามที่เห็นสมควร  

ผูถื้อหุน้คนหนึง่หรอืหลายคนซึง่มีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึง่ในสบิของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมด 
จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้ง
ระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้ 
คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ภายในสีส่บิหา้วนันบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสอืจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่ง
เขา้ช่ือกนัหรือ ผูถื้อหุน้คนอื่น ๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามที่บงัคบัไวน้ัน้จะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในสี่สิบ
หา้วันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุ้นที่
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คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุ
และอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสีค่รัง้ใดจ านวนผูถื้อหุน้
ซึง่มารว่มประชมุไมค่รบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 24 ผูถื้อหุน้ตามวรรคสีต่อ้งรว่มกนัรบัผิดชอบ
ชดใชค้า่ใชจ้่ายที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษัิท 

ขอ้ 22. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการสง่หนงัสือนดัประชุม ระบสุถานที่ วนั เวลาและระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พรอ้มระบใุหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ 
หรือเพื่อพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักลา่ว (ถา้มี) และรายละเอียดที่เก่ียวขอ้ง
ตามที่เห็นสมควร หนงัสือนดัประชุมจะตอ้งสง่ไปยงัผูถื้อหุน้และนายทะเบียนตามบทบญัญัติของกฎหมายวา่
ดว้ยบรษัิทมหาชนจ ากดั พรอ้มทัง้เอกสารที่เก่ียวขอ้งอยา่งนอ้ยเจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ  และจะตอ้งโฆษณาใน
หนงัสอืพิมพต์ิดตอ่กนัสามวนัก่อนวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่สามวนั 

 หนงัสอืนดัประชมุและรายงานการประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งท าขึน้เป็นภาษาไทย พรอ้มค าแปลภาษาองักฤษ 

ขอ้ 23. ผูถื้อหุน้อาจมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุผูถื้อหุน้แทนกนัก็ได ้โดย
ท าเป็นหนงัสือตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด และใหผู้ร้บัมอบฉันทะยื่นต่อประธานกรรมการ หรือผูซ้ึ่ง
ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานท่ีประชมุก่อนผูร้บัมอบฉนัทะจะเขา้ประชมุ 

ขอ้ 24. ในการประชุมผูถื้อหุน้ จะตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้คน หรือ
อย่างนอ้ยกึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด แลว้แต่ว่าจ านวนใดนอ้ยกว่า โดยตอ้งถือหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่
นอ้ยกวา่รอ้ยละหา้สิบของจ านวนหุน้ท่ีออกแลว้ทัง้หมด จึงจะครบองคป์ระชมุ 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแลว้หนึ่งชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้
รว่มประชุมไม่ครบองคป์ระชุม หากการประชุมผูถื้อหุน้นัน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอใหก้ารประชุมเป็นอนั
ระงบัไป  ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชมุใหมแ่ละใหส้ง่
หนงัสือนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนการประชมุ ในการประชุมครัง้หลงันี ้ไม่บงัคบัวา่จะตอ้ง
ครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 25. ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่
สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ 
หรอืมีแตไ่มอ่ยูใ่นท่ีประชมุ หรอืไมส่ามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหท้ี่ประชมุเลอืกผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุคนหนึง่เป็น
ประธานในที่ประชมุ 

ขอ้ 26. ประธานในที่ประชมุผูถื้อหุน้ มีหนา้ที่ควบคมุการประชมุใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษัิทวา่ดว้ยการประชมุ 
ในการนีต้อ้งด าเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม เวน้แตท่ี่
ประชุมจะมีมติใหเ้ปลี่ยนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจ านวนผูถื้อหุน้ซึง่
มาประชมุ 
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ขอ้ 27. มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

 (1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยหุน้แต่
ละหุน้นบัเป็นคะแนนเสียงหนึ่งเสียง ในกรณีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่ง
เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

 (2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้มติจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง โดยหุน้แตล่ะหุน้นบัเป็นคะแนนเสยีงหนึง่เสยีง 

 (ก) การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
 (ข) การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทมหาชนหรอืบรษัิทเอกชนอื่นมาเป็นของบรษัิท 
 (ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญั 

การมอบหมายใหบ้คุคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่น โดยมี
วตัถปุระสงคจ์ะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

 (ง) การแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิ หรอืขอ้บงัคบัของบรษัิท 
 (จ) การเพิ่มทนุหรอืลดทนุของบรษัิท หรอืการออกหุน้กู ้
 (ฉ) การควบหรอืเลกิบรษัิท 

  ทัง้นี ้ในกรณีของขอ้ 27 (2) ของขอ้บงัคบัฉบบันี ้ใหด้  าเนินการตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์

กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้

 (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ที่ประชมุ เก่ียวกบังานท่ีไดก้ระท าในระหวา่งรอบปีที่ผา่นมา 
 (2) พิจารณาและอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและบญัชีก าไรขาดทนุส าหรบัรอบปีบญัชีที่ผา่นมา 
 (3) พิจารณาจดัสรรก าไรและเงินทนุส ารอง 
 (4) เลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการซึง่ตอ้งออกไปตามวาระและก าหนดคา่ตอบแทน 
 (5) เลอืกตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชี 
 (6) ปรกึษากิจการอื่น ๆ  

หมวดที่ 5 การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญชี 

ขอ้ 29. หา้มมิใหแ้บง่เงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บรษัิทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่หา้มมิ
ใหแ้บง่เงินปันผล 

 เงินปันผลใหแ้บง่ตามจ านวนหุน้ หุน้ละเทา่ๆ กนั 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไร
สมควรพอที่จะท าเช่นนัน้ และรายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

 การจ่ายเงินปันผล ใหก้ระท าภายในหนึ่งเดือน นบัแต่วนัที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ หรือคณะกรรมการลงมติแลว้แต่
กรณี ทัง้นี ้ใหแ้จง้เป็นหนงัสอืไปยงัผูถื้อหุน้ และใหโ้ฆษณาค าบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสอืพิมพ์
ดว้ย


