สิ่ งที่ส่งมาด้วย 5.
ข้ อบังคับบริษัทในส่ วนทีเ่ กีย่ วข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน)
ข้ อ 19. การเลือกตั้งกรรมการของบริ ษทั ให้กระทําโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง
(2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วธิ ีออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
คราวละคน หรื อคราวละหลายคนรวมกันเป็ นคณะ หรื อด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผูถ้ ือหุน้ ต้องออกเสี ยงด้วย
คะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสี ยงแก่คนใด หรื อคณะใดมากน้อยเพียงใด
ไม่ได้
(3) การออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสี ยงข้างมาก หากมีคะแนนเสี ยงเท่ากัน
ให้ประธานที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
ข้ อ 27. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณา และลงมติดว้ ยคะแนน
เสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม ซึ่งอาจกําหนดเป็ นคราวๆ หรื อให้มีผล
ตลอดไป จนกว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะมีมติเปลี่ยนแปลงก็ได้
ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิ ทธิของกรรมการที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั ในอัน
ที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั
ข้ อ 38. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี่ เดือน นับตั้งแต่
วันสิ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรี ยกว่า “การประชุมวิสามัญ”
ข้ อ 39. คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควรหรื อผูถ้ ือ
หุน้ รวมกันนับจํานวนหุน้ ได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้า ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด หรื อผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่ายีส่ ิ บห้า
คนซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสิ บของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทําหนังสื อขอให้
คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ วิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรี ยกประชุมให้ไว้ชดั เจนในหนังสื อ
ดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนั ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ข้ อ 40. ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสื อนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ อง
ที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และ
จัดส่งให้ผถู ้ ือหุน้ และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสื อพิมพ์ติดต่อกันสามวัน ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่าสามวัน ทั้งนี้สถานที่ที่ใช้เป็ นที่ประชุมจะอยูใ่ นท้องที่อนั เป็ น
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อที่อื่นใดตามแต่คณะกรรมการจะกําหนด
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ข้ อ 41. ผูถ้ ือหุน้ อาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่น ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ แทนกันก็ได้ โดยทําเป็ นหนังสื อตามแบบที่กฎหมายกําหนดและให้ผรู ้ ับมอบฉันทะยืน่ ต่อประธาน
กรรมการหรื อผูซ้ ่ ึงประธานกรรมการกําหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผูร้ ับมอบฉันทะจะเข้าประชุม
ข้ อ 42. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี ) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า
ยีส่ ิ บห้าคน หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมด แล้วแต่จาํ นวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุน้ นับรวมกัน
ได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสาม ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด จึงจะป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่ากรประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชัว่ โมง จํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่ง
มาเข้าร่ วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาํ หนดไว้ ถ้าการประชุมนั้นได้เรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอให้มีการ
ประชุมเป็ นอันระงับไป แต่ถา้ การประชุมนั้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่และส่ง
หนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้อง
ครบองค์ประชุม
ข้ อ 43. ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม
หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมี
แต่ไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็ นประธานในที่
ประชุม
ข้ อ 44. ประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริ ษทั
ว่าด้วยการประชุม (ถ้ามี) และให้การประชุมดําเนินไปตามลําดับระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุม เว้นแต่ที่
ประชุมจะมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมให้เปลี่ยนลําดับระเบียบวาระ
ข้ อ 45. การวินิจฉัยชี้ขาดหรื อลงมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้กระทําโดยการออกเสี ยงลงคะแนน และไม่วา่ การ
ออกเสี ยงลงคะแนนนั้นจะกระทําด้วยวิธีใดให้นบั หนึ่งหุน้ เป็ นหนึ่งเสี ยงเสมอ ในกรณี ที่คะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานใน
ที่ประชุมออกเสี ยงลงคะแนนเป็ นเสี ยงชี้ขาดได้ แม้วา่ จะมิได้เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ก็ตาม
ผูถ้ ือหุน้ คนใดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องที่ที่ประชุมจะลงมติ ผูถ้ ือหุน้ คนนั้นไม่มีสิทธิออกเสี ยง
ลงคะแนนในเรื่ องดังกล่าว เว้นแต่เป็ นการออกเสี ยงลงคะแนนตั้งกรรมการให้ออกเสี ยงลงคะแนนได้โดยไม่มีขอ้ ห้าม
การออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้กระทําโดยเปิ ดเผย เว้นแต่กรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า
ห้าคนร้องขอและที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ โดยให้ประธานในที่ประชุมกําหนดวิธีการ
ออกเสี ยงลงคะแนนลับนั้น
ข้ อ 46. มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม และออกเสี ยง
ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มอีกเสี ยงหนึ่ง
เป็ นเสี ยงชี้ขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
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(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาํ คัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั จํากัด หรื อบริ ษทั มหาชนจํากัดอื่นมาเป็ นของ
บริ ษทั
(ค) การทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบาง
ส่วนที่สาํ คัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการรวม
กิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับบริ ษทั
(จ) การเพิ่มหรื อลดทุนของบริ ษทั หรื อการออกหุน้ กู้
(ฉ) การควบหรื อเลิกบริ ษทั
ข้ อ 47. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปี พึงกระทําดังนี้
(1) การพิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไรและอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พน้ จากตําแหน่งตามวาระ
(5) แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี
(6) กิจการอื่น ๆ
ข้ อ 53. ห้ามมิให้จ่ายเป็ นเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณี ที่บริ ษทั มียอดขาดทุนสะสมอยู่
ห้ามมิให้จ่าย เงินปั นผล
เงินปั นผลให้แบ่งตามจํานวนหุน้ หุน้ ละเท่าๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ได้เป็ นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริ ษทั มีผล
กําไรสมควรพอที่จะทําเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผล ให้กระทําภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนั ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ หรื อคณะกรรมการ ลงมติ
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูถ้ ือหุน้ และให้โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนั้นในหนังสื อพิมพ์
ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่าสามวันด้วย
.................................................................................
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