ขอบังคับบริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน)
เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน
ขอ 14. ใหบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
ขอ 15. กรรมการจะเปนผูถือหุนของบริษัทหรือไมก็ได
ขอ 16. เวนแตที่ไดกําหนดไวในขอ 21 ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูถือหุนทานหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ
(ข) ผูถือหุนแตละทานจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน
กรรมการก็ได แตจะแบงแยกคะแนนเสียงที่ตนมีอยูใหแกบุคคลใดมากนอยเพียงใดไมได
(ค) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทากับจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานในที่ประชุมที่เลือกตั้งกรรมการ
คราวนั้นเปนผูมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด
ขอ 17. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา โดยใหกรรมการที่
อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนงกอน ถาจํานวนกรรมการที่ออกแบงใหตรงเปน 3 สวนไมได ให
กรรมการออกตามจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวน 1 ใน 3
ขอ 18. กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได
ขอ 22. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการทานใดพนจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได
ดวย
คะแนนเสียงสนับสนุนไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ
จากผูถือหุน (ถามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ขอ 26. คณะกรรมการตองเลือกกรรมการทานหนึ่งเปนประธานกรรมการ และจะเลือกกรรมการทานหนึ่ง หรือ
หลายทานเปนรองประธานกรรมการดวยก็ได
รองประธานกรรมการมีหนาที่ปฏิบัติตามขอบังคับในกิจการซึ่ง
ประธานกรรมการมอบหมาย
ขอ 27. ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการ
ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการ
ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการทานหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
ขอ 28. กรรมการตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของ
ที่ประชุมผูถือหุน
คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นปฏิบัติการอยางใดอยาง
หนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได
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กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในการปฏิบัติหนาที่ ซึ่งคาตอบแทน ไดแก เงินเดือน เงินบําเหน็จ เบี้ย
ประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส สวัสดิการ หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นทํานองเดียวกัน
ขอ 29. เวนแตจะแจงใหที่ประชุมผูถือหุนหรือที่ประชุมคณะกรรมการทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง
ในกรณีการ
เลือกตั้งกรรมการตามขอ 21 กรรมการจะประกอบกิจการ หรือเขาเปนกรรมการในบริษัทมหาชนจํากัดอื่น ซึ่ง
ดําเนินการแขงขันกับกิจการของบริษัทไมได
ขอ 32. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายใน 4 เดือนนับแตวัน
สิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท
ขอ 35. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการดําเนินการดังตอไปนี้
(ก) จัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม เรื่องที่จะเสนอตอที่
ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อ
อนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา และความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และ
(ข) จัดสงหนังสือนัดประชุมขางตนไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม และ
(ค) โฆษณาหนังสือนัดประชุมขางตนในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วันกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน
ขอ 36. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25ทาน
หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมดและตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ทั้งนี้หุนที่บริษัทเปนเจาของเองนั้นไมนับเปนองคประชุมในการ
ประชุมผูถือหุน
เมื่อลวงเวลานัดของการประชุมผูถือหุนครั้งใดไปแลวถึง 1 ชั่วโมง และจํานวนผูถือหุนซึ่งเขามารวมประชุม
ยังไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไวในขอ 36 วรรคแรก
(ก) ถาเปนการประชุมผูถือหุนซึ่งไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอการประชุมเปนอันระงับไป
(ข) ถาเปนการประชุมผูถือหุนซึ่งมิไดเรียกประชุมเพราผูถือหุนรองขอ ใหคณะกรรมการนัดประชุม
ใหม โดยสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุน ไมนอยกวา 7 วันกอนประชุม แตไมตองโฆษณา
หนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม
ตามที่กําหนดไวในขอ 36 วรรคแรก
ขอ 37. ประธานในที่ประชุมผูถือหุนมีหนาที่ควบคุมการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท
วาดวยการ
ประชุมผูถือหุน และจะตองดําเนินการประชุมใหเปนไปตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุม
เวนแตที่ประชุมผูถือหุนจะมีมติใหเปลี่ยนลําดับระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกวางสองในสามของจํานวนผู
ถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ซึ่งมาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแลว ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ซึ่งมีหุนนับ
รวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจะขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่
กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได
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ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลําดับระเบียบวาระไมเสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผูถือ
หุนเสนอไมเสร็จตามวรรคสอง และจําเปนตองเลื่อนการพิจารณา ใหที่ประชุมกําหนดสถานที่ วันและเวลาที่จะ
ประชุมครั้งตอไป โดยกําหนดใหคณะกรรมการสงหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการ
ประชุมไปยังผูถือหุน ไมนอยกวาเจ็ดวันกอนประชุม และโฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วัน
กอนวันประชุมไมนอยกวาสามวัน
ขอ 38. มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้น ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
(ก) ในกรณีปกติ ใหถือเอาคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยใหนับหุนหนึ่งเปนเสียงหนึ่ง ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเทากัน ให
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
(ข) ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือเอาคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
และผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยใหนับหุนหนึ่งเปนเสียงหนึ่ง
(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น
(2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท
(3) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชา เชาซื้อ หรือเชาซึ้อแบบลิสซิ่ง ซึ่งกิจการของบริษัท
ทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ
(4) การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท
(5) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน
(6) การแกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับของบริษัท
(7) การเพิ่มทุนหรือการลดทุน
(8) การออกหุนกูตามความในมาตรา 145 ของพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535
(9) การควบบริษัทตามความในมาตรา 146 ของพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535
(10) การเลิกบริษัทตามความในมาตรา 154 ของพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535
(11) การออกหุนเพื่อชําระหนี้และโครงการแปลงหนี้เปนทุนตามมาตรา 54/1 ของพระราชบัญญัติ บริษัท
มหาชน จํากัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544
ทั้งนี้ หุนที่บริษัทเปนเจาของหุนเองนั้น บริษัทจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไมนับเปนคะแนนเสียง
ของมติที่ประชุมผูถือหุน
ขอ 39 การลงคะแนนลับในที่ประชุมผูถือหุนอาจกระทําไดเมื่อมีผูถือหุนไมนอยกวา 5 ทานรองขอ และที่ประชุมผู
ถือหุนเห็นชอบดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนโดยใหนับหุนหนึ่งเปนเสียงหนึ่ง
ขอ 40. กิจการอันทีป่ ระชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังนี้
(ก) พิจารณารับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุมเกี่ยวกับการดําเนินกิจการ
ในรอบปที่ผานมา
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เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน
(ข) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน
(ค) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทานที่ออกตามวาระ และ
(ง) พิจารณากิจการอื่นๆ
ขอ 43. คณะกรรมการตองดําเนินการใหผูสอบบัญชีจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบป
บัญชีของบริษัทใหเสร็จสิ้นกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ขอ 44. บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายอยางนอยรอยละ 5 ของกําไร
สุทธิประจําป หักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน
ขอ 45. หามมิใหจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร
หามมิใหจายเงินปนผล

ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู

ขอ 46. คณะกรรมการอาจประกาศจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราว เมื่อคณะกรรมการ
เห็นวาบริษัทมีผลกําไรสมควรพอที่จะทําเชนนั้นได เมื่อคณะกรรมการประกาศจายเงินปนผลระหวางกาล ให
คณะกรรมการรายงานใหที่ประชุมทราบในการประชุมคราวตอไป
ขอ 47. เมื่อบริษัทหรือคณะกรรมการประกาศจายเงินปนผล บริษัทจะตองดําเนินการตอไปนี้
(ก) จายเงินปนผลตามจํานวนหุน หุนละเทาๆกัน ภายใน 1 เดือนนับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุน หรือที่
ประชุมคณะกรรมการลงมติอนุมัติ
(ข) แจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุน และ
(ค) โฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลนั้น ในหนังสือพิมพอยางนอย 1 ครั้ง
ทั้งนี้ หุนที่บริษัทเปนเจาของหุนเองนั้น บริษัทไมมีสิทธิรับเงินปนผล
ขอ 48. คณะกรรมการตองจัดสงเอกสาร ดังตอไปนี้ใหแกผูถือหุน พรอมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจําป
(ก) สําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว พรอมกับรายกงานการตรวจสอบ
บัญชีของผูสอบบัญชี และ
(ข) รายงานประจําปของคณะกรรมการซึ่งมีรายการตามที่กําหนดไวในมาตรา
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