สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 10
ข้ อบังคับบริษัทเฉพาะทีเ่ กีย่ วข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและคะแนนเสี ยงสํ าหรับวาระการประชุ ม
1.

ข้ อบังคับบริษัทฯ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1.1.

การแต่ งตั้งกรรมการ
หมวดที่ 4 ข้อ 13.
ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1)

ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุ น้ ต่อเสี ยงหนึ่ง

(2)
ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3)
บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
เท่าจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน
เกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
หมวดที่ 4 ข้อ 14.
ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้จบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะ
ออก ส่ วนปี หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง กรรมการผูอ้ อกจากตําแหน่ง
นั้น อาจจะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้
1.2.

การเรียกประชุม
หมวดที่ 5 ข้อ 34.

ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทําหนังสื อนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่เสนอเพื่อทราบ
เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่ งให้ผถู้ ือหุน้ และนาย
ทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวัน
ประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
1.3.

องค์ ประชุม
หมวดที่ 5 ข้อ 35.

ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายีส่ ิ บห้าคน
หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมด แล้วแต่จาํ นวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า
หนึ่งในสามของจํานวนหุ น้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
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ในกรณี ที่ปรากฏว่า การประชุมผูถ้ ือหุ น้ ครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชัว่ โมง จํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาเข้าร่ วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาํ หนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ การประชุมเป็ นอัน
ระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสื อนัด
ประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
1.4.

การลงคะแนนเสี ยง
หมวดที่ 5 ข้อ 36.
มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
(1)

ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุ น้ ต่อหนึ่งเสี ยง

(2)
ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนถ้ามีคะแนน
เสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงข้างมาก
(3)
ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมา
ประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน

1.5.

(ก)

การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาํ คัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข)

การซื้ อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั

(ค)

การทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาํ คัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน

วาระพิจารณาในการประชุ มสามัญประจําปี
หมวดที่ 5 ข้อ 37.
กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปี พึงกระทํามีดงั นี้
(1)

พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปี ทีผา่ นมากิจการของบริ ษทั ได้
จัดการไป

(2)

พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและงบกําไรขาดทุนของรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา

(3)

พิจารณาจัดสรรเงินกําไร

(4)

การเลือกตั้งกรรมการ

(5)

แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี

(6)

กิจการอื่นๆ
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1.6.

การจ่ ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกําไร
หมวดที่ 6 ข้อ 42.

ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร
แบ่งเงินปั นผล

ในกรณี ที่บริ ษทั ยังยอดขาดทุนสะสมอยูห่ า้ มมิให้

เงินปันผลให้แบ่งตามจํานวนหุน้ หุน้ ละเท่าๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ ือหุ น้ ได้เป็ นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริ ษทั มีผลกําไรสมควร
พอที่จะทําเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปันผลให้กระทําภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ หรื อคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ให้แจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูถ้ ือหุน้ และให้โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสื อพิมพ์ดว้ ย
1.7

การเปลีย่ นรอบปี บัญชี
หมวดที่ 6 ข้อ 38.
รอบปี บัญชีของบริ ษทั เริ่ มต้นในวันที่ 1 ตุลาคม และสิ้ นสุ ดลงในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี

2.
คะแนนเสี ยงทีใ่ ช้ ในการลงมติแต่ ละวาระ
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญประจําปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุ มเมือ่ วันที่ 30 มกราคม
พ.ศ. 2555
มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สํ าหรับปี บัญชี 2556 สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2556
วาระนี้เป็ นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ตอ้ งมีการออกเสี ยงลงคะแนนจากผูถ้ ือหุ น้
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมตั งิ บดุล บัญชีกาํ ไรขาดทุน สํ าหรับปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 พร้ อมทั้ง
รายงานของผู้สอบบัญชี
มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจํานวน 1,132,807,060 บาท เป็ น 1,132,806,419
บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนทีย่ งั ไม่ ได้ ออกจําหน่ ายจํานวน 641 หุ้น และพิจารณาและอนุมตั กิ ารแก้ไข
เพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิข้อ 4 ในเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพือ่ ให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ
มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
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วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนและแก้ไขหนังสื อบริคณห์ สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ การออกหลักทรัพย์ และการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนใหม่
มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมตั กิ ารงดจ่ ายเงินปันผล สํ าหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีสําหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และกําหนดค่ า
ตรวจสอบบัญชี
มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมตั กิ ารเลือกตั้งกรรมการ
ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุ น้ ต่อเสี ยงหนึ่ง
(2) ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุ ค คลซึ่ งได้รั บ คะแนนเสี ย งสู ง สุ ด ตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รั บ การเลื อ กตั้ง เป็ นกรรมการ เท่ า จํา นวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามี
คะแนนเสี ยงเท่ากัน เกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อก
เสี ยงชี้ขาด
วาระที่ 9 รับทราบค่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุ ดย่อยตามนโยบายการจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุด
ย่อยของบริษัทฯ
วาระนี้เป็ นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ตอ้ งมีการออกเสี ยงลงคะแนนจากผูถ้ ือหุน้
วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมตั กิ ารเปลีย่ นรอบปี บัญชีและการแก้ไข ข้ อบังคับ ข้ อ 38 ของบริษัทฯ
มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 11 รับทราบการแผนการนําบริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ ส์ จํากัด เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย
วาระนี้เป็ นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ตอ้ งมีการออกเสี ยงลงคะแนนจากผูถ้ ือหุ น้
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