
 - 68 -

ข้อบังคบับริษัทเฉพาะทีเ่กีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงสําหรับวาระการประชุม  

1. ข้อบังคบับริษัทฯ ทีเ่กีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

1.1. การแต่งตั้งกรรมการ 

หมวดท่ี 4 ขอ้ 13. 

 ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

(1)  ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึง 

(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจาํนวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั 
เกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด       

หมวดท่ี 4 ขอ้ 14. 

ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่ง
ออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหจ้บัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะ
ออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการผูอ้อกจากตาํแหน่ง
นั้น อาจจะเลือกเขา้รับตาํแหน่งอีกกไ็ด ้

1.2. การเรียกประชุม 

หมวดท่ี 5 ขอ้ 34. 

 ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม  และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ 
เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนาย
ทะเบียนทราบไม่นอ้ยกวา่เจด็วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนัก่อนวนั
ประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 

1.3. องค์ประชุม 

หมวดท่ี 5 ขอ้ 35. 

ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บหา้คน 
หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด แลว้แต่จาํนวนใดจะนอ้ยกวา่ และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่
หน่ึงในสามของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 10 
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ในกรณีท่ีปรากฏวา่ การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึงชัว่โมง จาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาเขา้ร่วม
ประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไว ้ หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ การประชุมเป็นอนั
ระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ และใหส่้งหนงัสือนดั
ประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจด็วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

1.4. การลงคะแนนเสียง 

หมวดท่ี 5 ขอ้ 36.  

มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

(2) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถา้มีคะแนน
เสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงขา้งมาก 

(3) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

(ค) การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญั 
การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัหรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน โดยมี
วตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

1.5. วาระพจิารณาในการประชุมสามญัประจําปี 

หมวดท่ี 5 ขอ้ 37.  

กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํมีดงัน้ี 

 (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงวา่ในรอบปีทีผา่นมากิจการของบริษทัได้
จดัการไป 

 (2) พิจารณาและอนุมติังบดุลและงบกาํไรขาดทุนของรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 

 (3) พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร 

 (4) การเลือกตั้งกรรมการ 

 (5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชี 

 (6) กิจการอ่ืนๆ 
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1.6. การจ่ายเงนิปันผล และการจัดสรรเงนิกาํไร 

 หมวดท่ี 6 ขอ้ 42. 

หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัยอดขาดทุนสะสมอยูห่า้มมิให้
แบ่งเงินปันผล 

 เงินปันผลใหแ้บ่งตามจาํนวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นคร้ังคราว ในเม่ือเห็นวา่บริษทัมีผลกาํไรสมควร
พอท่ีจะทาํเช่นนั้น และรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

 การจ่ายเงินปันผลใหก้ระทาํภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการลงมติแลว้แต่กรณี 
ทั้งน้ีใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้ และใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนงัสือพิมพด์ว้ย 

1.7 การเปลีย่นรอบปีบัญชี 

 หมวดท่ี 6 ขอ้ 38. 

 รอบปีบญัชีของบริษทัเร่ิมตน้ในวนัท่ี 1 ตุลาคม และส้ินสุดลงในวนัท่ี 30 กนัยายน ของทุกปี 

2. คะแนนเสียงทีใ่ช้ในการลงมตแิต่ละวาระ 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจําปีผู้ถือหุ้น คร้ังที ่ 1/2556 ซ่ึงประชุมเมือ่วนัที ่ 30 มกราคม 

พ.ศ. 2555 
มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีบัญชี 2556 ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2556 

วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือรับทราบ จึงไม่ตอ้งมีการออกเสียงลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ 
 
วาระที ่3 พจิารณาและอนุมตังิบดุล บัญชีกาํไรขาดทุน สําหรับปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 พร้อมทั้ง

รายงานของผู้สอบบัญชี 
 มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่4 พจิารณาและอนุมตักิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจํานวน 1,132,807,060 บาท เป็น 1,132,806,419 

บาท โดยตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนทีย่งัไม่ได้ออกจําหน่ายจํานวน 641 หุ้น และพจิารณาและอนุมตักิารแก้ไข
เพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ในเร่ืองทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพือ่ให้สอดคล้องกบัการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ 

 
มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่5 พจิารณาและอนุมตักิารเพิม่ทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ การออกหลกัทรัพย์ และการ
จัดสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนใหม่  

มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่6 พจิารณาและอนุมตักิารงดจ่ายเงนิปันผล สําหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วนัที ่30 กนัยายน 2556 

มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่7 พจิารณาและอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสําหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วนัที ่ 30 กนัยายน 2557 และกาํหนดค่า

ตรวจสอบบัญชี 
 มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่8 พจิารณาและอนุมตักิารเลอืกตั้งกรรมการ 

 ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึง 

(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้ งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดับลงมาเป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั้ งเป็นกรรมการ เท่าจาํนวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากนั เกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อก
เสียงช้ีขาด       

 
วาระที ่9 รับทราบค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุด

ย่อยของบริษัทฯ 
วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือรับทราบ จึงไม่ตอ้งมีการออกเสียงลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ 

 
วาระที ่10 พจิารณาและอนุมตักิารเปลีย่นรอบปีบัญชีและการแก้ไข ข้อบังคบั ข้อ 38 ของบริษัทฯ 

มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่11 รับทราบการแผนการนําบริษัท พเีอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จํากดั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 
วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือรับทราบ จึงไม่ตอ้งมีการออกเสียงลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ 


