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นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ ไม่มีธุ รกิจ หรืองานใดอั นเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจโดยอิสระของตน กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชาระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจาจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการ
บริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งที่
เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระดังกล่าวสอดคล้องตามข้อกาหนดขั้นต่าของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

.

เขียนที่
วันที่
(1)

ข้าพเจ้า
อยู่บ้านเลขที่
อาเภอ/เขต

ถนน
จังหวัด

.

เดือน
สัญชาติ
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

(2)

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง ดังนี้

(3)

ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม)
(1)
อยู่บ้านเลขที่
อาเภอ/เขต
(2)
อยู่บ้านเลขที่
อาเภอ/เขต
(3)
อยู่บ้านเลขที่
อาเภอ/เขต

ถนน
จังหวัด
ถนน
จังหวัด
ถนน
จังหวัด

พ.ศ.

อายุ
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
อายุ
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
อายุ
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

.

.
.
.
หุ้น

ปี
.
หรือ
ปี
.
หรือ
ปี
.
.

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการป ระชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา14.30 น.
ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ หรือที่จะ
พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
(4)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558
( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสียง

วาระที่ 2

พิ จ ารณารั บ ทราบผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ในรอบปี 2558 และรายงานประจ าปี ข อง
คณะกรรมการ
( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจาปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสียง

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
4.1 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรเพื่อเป็นทุนสารองตามกฏหมาย และการจ่ายปันผล
สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2558
( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสียง
4.2 พิจารณาอนุมัติการลดทุน โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นาออกจาหน่าย
( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสียง
4.3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัท
( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสียง
4.4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสียง
4.5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท
( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ผ้รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสียง
4.6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ่ายปันผล
( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ผ้รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสียง

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงิน 1,000 ล้านบาท
( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ผ้รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสียง

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2559
( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสียง

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจาปี 2559
( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ผ้รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสียง
( ) การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์
ประธานกรรมการ
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสียง
2. นายวิจิตร วิชัยสาร
กรรมการ และกรรมการอิสระ
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสียง
3. นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์
กรรมการ
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสียง

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2559
( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสียง

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสียง

(5)

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6)

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือ ในกรณีที่
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติใ นเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรือ เพิ่ มเติ มข้ อ เท็ จจริง ประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมี สิท ธิพิจ ารณาและลงมติแ ทนข้าพเจ้ าได้ทุก ประการตามที่
เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

ลงชื่อ ............................................................ ผู้มอบฉันทะ
( ......................................................... )

ลงชื่อ ............................................................ ผู้ รับมอบฉันทะ
( ......................................................... )

ลงชื่อ ............................................................ ผู้รับมอบฉันทะ
( ......................................................... )

ลงชื่อ ............................................................ ผู้ รับมอบฉันทะ
( ......................................................... )
หมายเหตุ: ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ใน
ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้องเมจิก 3
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 หรือที่จะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่

เรื่อง
( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ผ้รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสียง

.

วาระที่

เรื่อง
( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ผ้รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสียง

.

วาระที่

เรื่อง
( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ผ้รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสียง

.

วาระที่

เรื่อง
( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ผ้รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสียง

.

วาระที่

เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการ
( ) การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย

( ) งดออกเสียง

( ) การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย

( )
( )
( )
( )

.
งดออกเสียง
.
งดออกเสียง
.
งดออกเสียง
.
งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจาต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริ งทุกประการ

ลงชื่อ ............................................................ ผู้มอบฉันทะ
( ......................................................... )

ลงชื่อ ............................................................ ผู้ รับมอบฉันทะ
( ......................................................... )

ลงชื่อ ............................................................ ผู้ รับมอบฉันทะ
( ......................................................... )

ลงชื่อ ............................................................ ผู้ รับมอบฉันทะ
( ......................................................... )
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เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสาหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิด ขึ้น แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควร
กาหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความ
เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม
1.
บุคคลธรรมดา
1.1
ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย
(ก) บัตรประจาตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ)
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ - สาเนาบัตรประจาตัวของผู้มอบอานาจ และสาเนาบัตรประจาตัวหรือ
สาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอานาจ
- หนังสือมอบฉันทะ พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
1.2
ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ
(ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ - สาเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอานาจ และสาเนาบัตรประจาตัวหรือ
สาเนาหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)ของผู้รับมอบอานาจ
- หนังสือมอบฉันทะ พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
2.
นิติบุคคล
2.1
กรณีผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
(ก) สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
(ข) สาเนาบัตรประจาตัวหรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มี
อานาจลงนาม
2.2
กรณีมอบฉันทะทั่วไป
(ก) สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
(ข) สาเนาบัตรประจาตัวหรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มี
อานาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณี
เป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
(ค) หนังสือมอบฉันทะ พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
ในกรณีของสาเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสาเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทาขึ้นในต่างประเทศ
ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่
ประชุมได้ตั้งแต่เวลา 12.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เป็นต้นไป
หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิส ระของ
บริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยระบุรายละเอียดกรรมการอิสระเป็นผู้รับ
มอบฉันทะในข้อ (3) ของหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ รายละเอียดกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ
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ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
ประวัติกรรมการ
ชื่อ
ตาแหน่ง

วัน เดือน ปีเกิด
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่
ประวัติการศึกษา

ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร
กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา
และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
21 เมษายน 2483
76 ปี
ไทย
89/42 หมู่ที่ 2 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
 Ph.D. University of Illinois
 M.A. (ECON) University of Philippines

 ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การเข้าอบรมหลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 1/2547
 Board & CEO Assessment รุ่นที่ 2/2546
 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 19/2545
 The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 3/2544
จานวนปี/วาระที่เป็นกรรมการ
8 ปี 11 เดือน / 3 วาระ
ประสบการณ์การทางาน
 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ หลักสูตรโครงการปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 2550- ปัจจุบัน
กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน)
 2550 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท ชูไก จากัด (มหาชน)
 2547- ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการสรรหา
บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จากัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย
ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา
การเข้าร่วมประชุม ปี พ.ศ. 2558
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
 การประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง
 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ไม่มี

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
ประวัติกรรมการ
ชื่อ
ตาแหน่ง
วัน เดือน ปีเกิด
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่

นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์
กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหา
13 พฤษภาคม 2492
67 ปี
ไทย
916 ถนนพระรามที่ 6 ซอยอุรุพงศ์ 21แขวงถนนเพชรบุรี
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ประวัติการศึกษา
 Master of Public Administration, Roosevelt University, Chicago, ILL, USA
 เนติบัณฑิต สมัยที่ 25 สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา
 ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2539
 หลักสูตรโครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่นที่ 4/2536
การเข้าอบรมหลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 53/2548

 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 7/2547
จานวนปี / วาระที่เป็นกรรมการ
12 ปี 5 เดือน / 6 วาระ
ประสบการณ์การทางาน
 2550 - ปัจจุบัน
กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน)
 2546 – 2551
รองกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 2546 - 2550
กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย
ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา
การเข้าร่วมประชุม ปี พ.ศ. 2558
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
 การประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ไม่มี

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
ประวัติกรรมการ
ชื่อ
ตาแหน่ง
วัน เดือน ปีเกิด
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่
ประวัติการศึกษา

นายวิจิตร วิชัยสาร
กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
27 เมษายน 2489
70 ปี
ไทย
114 ตาบลบางปรอก อาเภอเมือง ปทุมธานี


The Executive Master of Business Administration (EMBA)
Asian Institute of Technology (AIT)
 ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ณ ประเทศออสเตรเลีย
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
(วปรอ. รุ่นที่ 42)
 ทุนโคลัมโบ หลักสูตร Urban Planning and Management
การเข้าอบรมหลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 96/2550
 Finance for Non-finance Director (FND) รุ่นที่ 38/2550
 Understanding the Financial Statement (UFS) รุ่นที่ 12/2550



จานวนปี/วาระที่เป็นกรรมการ

Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 20/2550
Monitoring the Quality of Financial Reporting (MRF) รุ่นที่ 2/2551
IT Governance : A Strategic Part Forward
8 ปี 6 เดือน / 3 วาระ

ประสบการณ์การทางาน •

2550 - ปัจจุบัน





2549 - 2551
2547 - 2549
2546 - 2547

กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน)
กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

 2544 - 2546
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
การถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย
ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา
การเข้าร่วมประชุม ปี พ.ศ. 2558
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม เป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และเสนอให้กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง
(วาระการประชุมที่7)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

กฎและข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
กรรมการ
ข้อ 15. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการ
ด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตาแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และ
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ข้อ 16. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จาเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1)

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุ้นที่ตนถือ

2)

ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่
เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลาดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจานวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรื อ จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือ กตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3)

ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่ง อย่างน้อยจานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา
ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใด
จะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง
กรรมการผู้ออกจากตาแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
ข้อ 34. บาเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกาหนด
กรรมการมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ค่ า ตอบแทนจากบริ ษั ท ในรู ป ของเงิ น รางวั ล เบี้ ย ประชุ ม บ าเหน็ จ โบนั ส หรื อ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมหรือผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกาหนดเป็น
จานวนแน่นอนหรือ วางเป็นหลักเกณฑ์แ ละจะกาหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือ จะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท
การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดารงคุณสมบัติของ
กรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคี ยง หรือ ณ ที่
อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกาหนด
ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญ
ดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด หรือจานวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่ งมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทาหนังสือในฉบับเดียวกัน

ร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้
ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดือนนับจากวันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทาหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
และนายทะเบียนบริษัทมหาชนจากัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคาบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3)
วันติดต่อกัน
ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า
(25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวนผู้ ถือหุ้นทั้งหมด และจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จานวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ
การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่
และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังไม่จาเป็นต้อง
ครบองค์ประชุม
ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะ
จะต้องทาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทาตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจากัดกาหนด โดยมอบ
ให้แก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกาหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
ก.
ข.
ค.

จานวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสือ นัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้
เปลี่ยนลาดับวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น
นอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ
เพิ่มเติมไม่เสร็จ และจาเป็นต้องเลื่อนพิจารณา ให้ที่ประชุมกาหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้
คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ ด
(7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนประชุมด้วย
โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อ าจปฏิบัติหน้าที่
ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นนอกจากการออก
เสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือ
กรณีอื่นตามที่กฎหมายกาหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
การซื้อหรือโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
การทา แก้ ไ ข หรือ เลิก สั ญ ญาเกี่ ย วกับ การให้เ ช่ ากิ จ การของบริ ษั ท ทั้ ง หมดหรือ บางส่ วนที่ สาคั ญ การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะ
แบ่งกาไรขาดทุนกัน
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
การเพิ่มทุน และการลดทุน
การออกหุ้นกู้
การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

การเพิ่มทุน และการลดทุน
ข้อ 44

บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทได้ ด้วยการออกหุ้นใหม่โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
(3/4) ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 45. บริษัทอาจเสนอขายหุ้นที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และอาจเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจานวนที่ผู้ถือหุ้น
แต่ละคนมีอยู่ก่อนแล้ว หรือจะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ โดยเป็นไปตาม
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 46. บริษัทอาจลดทุนของบรษัทจานวนที่ จดทะเบียนไว้ได้ ด้วยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่าลง หรือลดจานวนหุ้นให้
น้อยลง โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ทั้งนี้ บริษัทจะลดทุนลงไปให้ต่ากว่าจานวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีผลขาดทุน
สะสม และได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามลาดับที่กฏหมายกาหนดแล้ว ยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัท
อาจลดทุนให้เหลือต่ากว่าจานวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดได้
ทั้งนี้ การลดทุนให้ต่ากว่าหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดตามวรรคสอง ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ข้อ 47. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้า ที่ของบริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับ
แต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกาหนดเวลาให้ส่งคาคัดค้านภายในกาหนด (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
มตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ภายในกาหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะ
สาม (3) วันติดต่อกัน

เงินปันผล และเงินสารอง
ข้อ 48. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ ายเงินปันผลนั้นทาง
หนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่
วันที่มีมติเช่นว่านั้น
ข้อ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกาไร
พอสมควรที่จะกระทาเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือ
หุ้นคราวต่อไป
ข้อ 50. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้สาหรับหุ้นบุริมสิทธิ
ข้อ 51. บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
นอกจากทุนสารองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสารองอื่น
ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดาเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้
เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสารองอื่น ทุนสารองตามกฎหมายและ
ทุนสารองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลาดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้
หุ้นกู้
ข้อ 52. การกู้เ งิ น ของบริษั ท โดยการออกหุ้ น กู้ เพื่ อ เสนอขายต่ อ ประชาชนหรื อ บุค คลอื่น ให้เ ป็ น ไปตามกฏหมายว่า ด้ ว ย
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
มติที่ให้อ อกหุ้นกู้ตามวรรคหนึ่งต้อ งใช้มติข องที่ประชุมผู้ถือ หุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อ ยกว่า สามในสี่ (3/4) ของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
สมุด บัญชี และการสอบบัญชี
ข้อ 53. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
ข้อ 54. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทา และเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีไว้ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
ข้อ 55. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทางบดุล และบัญ ชีกาไรขาดทุน อย่างน้อ ยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือ น
อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
ข้อ 56. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทางบดุล และบัญ ชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญ ชีข องบริษัทเสนอต่อ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ
ให้เสร็จก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 57. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจาปี
(1)
(2)

สาเนางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการ
ตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
รายงานประจาปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว

ข้อ 58. คณะกรรมการต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมติ
ทั้งหมดของที่ประชุมลงไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้อง และหลักฐานนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ สานักงานใหญ่ของบริษัท หรือ

มอบหมายให้บุคคลใดทาหน้าที่เก็บรักษาไว้ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสานักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ แต่ต้องแจ้ง
ให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจากัดทราบก่อน
ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้น
กลับเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนด
ข้อ 61. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดารงตาแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในตาแหน่งนั้นๆ จะเลือกเอามาเป็น
ตาแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้
ข้อ 62. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกาไรขาดทุน
และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสาร
ของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

