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ข้ อบังคับเกียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน)
ข้อ . การเลือกตังกรรมการของบริ ษทั ให้กระทําโดยทีประชุมผูถ้ ือหุ้น ทังนีตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี
( ) ผูถ้ ือหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึงหุ้นต่อหนึงเสี ยง
( ) ในการเลือกตังกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการเป็ นรายบุคคล คราวละคน หรื อคราวละ
หลายคนรวมกันเป็ นคณะ หรื อด้วยวิธีการอืนใดก็ได้ตามแต่ทีประชุมผูถ้ ือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่
ละครัง ผูถ้ ือหุ้นต้องออกเสี ยงด้วยคะแนนทีมีตาม ( ) ทังหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรื อคณะใดมาก
น้อยเพียงใดไม่ได้
( ) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานทีประชุมเป็ น
ผูอ้ อกเสียงชีขาด
ข้อ . กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ตามทีทีประชุมผูถ้ ือหุ้นจะพิจารณา และลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า
สองในสามของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุ้นทีมาประชุม ซึงอาจกําหนดเป็ นคราวๆ หรื อให้มีผลตลอดไป จนกว่าที
ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะมีมติเปลียนแปลงก็ได้
ความในวรรคหนึง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการทีเป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั ทีจะได้รับ
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั
ข้อ . คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี เดือน นับตังแต่วนั สิ นสุ ดของรอบ
ปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุ้นคราวอืนนอกจากทีกล่าวแล้ว ให้เรี ยกว่า “การประชุมวิสามัญ”
ข้อ . คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ สุ ดแต่จะเห็นสมควรหรื อผูถ้ ือหุน้ รวมกันนับ
จํานวนหุน้ ได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึงในห้า ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ทงหมด
ั
หรื อผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่ายีสิ บห้าคน ซึงมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึงในสิ บของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทังหมดจะเข้าชือกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรี ยก
ประชุมผูถ้ ือหุน้ วิสามัญเมือใดก็ได้แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการขอให้เรี ยกประชุมให้ไว้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ้นภายในหนึ งเดือนนับแต่วนั ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุ้น
ข้อ . ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสื อนัดประชุม ระบุสถานที วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื องทีจะเสนอต่อทีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื องทีเสนอเพือทราบ
เพืออนุมตั ิ หรื อเพือพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทังความเห็นของคณะกรรมการในเรื องดังกล่าว และจัดส่งให้ผถู ้ ือหุ้นและ
นายทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกันสาม
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วัน ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่าสามวัน ทังนีสถานทีทีใช้เป็ นทีประชุมจะอยูใ่ นท้องทีอันเป็ นทีตังสํานักงานใหญ่ของ
บริ ษทั หรื อทีอืนใดตามแต่คณะกรรมการจะกําหนด
. ผูถ้ ือหุ ้นอาจมอบฉันทะให้บคุ คลอืน ซึงบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในทีประชุมผูถ้ ือหุ้น
แทนกันก็ได้ โดยทําเป็ นหนังสือตามแบบทีกฎหมายกําหนดและให้ผรู้ ับมอบฉันทะยืนต่อประธานกรรมการหรื อผูซ้ ึ ง
ประธานกรรมการกําหนด ณ สถานทีประชุมก่อนผูร้ ับมอบฉันทะจะเข้าประชุม
. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายีสิ บห้าคน หรื อไม่
น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนผูถ้ ือหุ้นทังหมด แล้วแต่จาํ นวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึง
ในสาม ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ทงหมด
ั
จึงจะป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ้นครังใด เมือล่วงเวลานัดไปแล้วหนึงชัวโมง จํานวนผูถ้ ือหุ้นทีมาเข้าร่ วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ ถ้าการประชุมนันได้เรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ้นร้องขอให้มีการประชุมเป็ น
อันระงับไป แต่ถา้ การประชุมนันมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ้นร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่และส่งหนังสื อนัด
ประชุมไปยังผูถ้ ือหุ้นล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครังหลังนีไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์
ประชุม
. ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณี ทีประธานกรรมการไม่อยูใ่ นทีประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าทีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในทีประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่อยูใ่ นทีประชุม
หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ให้ทีประชุมเลือกผูถ้ ือหุ้นซึ งมาประชุมคนหนึงเป็ นประธานในทีประชุม
. ประธานทีประชุมผูถ้ ือหุน้ มีหน้าทีควบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริ ษทั ว่าด้วยการประชุม
(ถ้ามี) และให้การประชุมดําเนินไปตามลําดับระเบียบวาระทีกําหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุม เว้นแต่ทีประชุมจะมีมติดว้ ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุมให้เปลียนลําดับระเบียบวาระ
. การวินิจฉัยชีขาดหรื อลงมติของทีประชุมผูถ้ ือหุ้นให้กระทําโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสี ยง
ลงคะแนนนันจะกระทําด้วยวิธีใด ให้นบั หนึงหุ้นเป็ นหนึงเสียงเสมอ ในกรณี ทีคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที
ประชุมออกเสียงลงคะแนนเป็ นเสี ยงชีขาดได้ แม้ว่าจะมิได้เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ก็ตาม
ผูถ้ ือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื องทีทีประชุมจะลงมติ ผูถ้ ือหุ้นคนนันไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนใน
เรื องดังกล่าว เว้นแต่เป็ นการออกเสี ยงลงคะแนนตังกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีขอ้ ห้ามการออกเสี ยง
ลงคะแนนในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้กระทําโดยเปิ ดเผย เว้นแต่กรณี ทีผูถ้ ือหุ้นไม่นอ้ ยกว่าห้าคนร้องขอและทีประชุมผูถ้ ือ
หุ้นลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ โดยให้ประธานในทีประชุมกําหนดวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนลับนัน
. มติของทีประชุมผูถ้ ือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นทีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยง
เท่ากัน ให้ประธานในทีประชุมออกเสี ยงเพิมอีกหนึงเสี ยงเป็ นเสี ยงชีขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทังหมดหรื อบางส่ วนทีสําคัญให้แก่บุคคลอืน
(ข) การซือหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั จํากัด หรื อบริ ษทั มหาชนจํากัดอืนมาเป็ นของบริ ษทั
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(ค) การทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกียวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทังหมดหรื อบางส่วนทีสําคัญ การ
มอบหมายให้บคุ คลอืนเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอืนโดยมีวตั ถุประสงค์จะ
แบ่งกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับบริ ษทั
(จ) การเพิมหรื อลดทุนของบริ ษทั หรื อการออกหุ้นกู้
(ฉ) การควบหรื อเลิกบริ ษทั
ข้อ . กิจการอันทีประชุมสามัญประจําปี พึงกระทําดังนี
(1) การพิจารณารายงานของคณะกรรมการทีแสดงถึงกิจการของบริ ษทั ในรอบปี ทีผ่านมา
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไรและอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผล
(4) เลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ
(5) แต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี
(6) กิจการอืน ๆ
ข้อ 53. ห้ามมิให้จ่ายเป็ นเงินปันผลจากเงินประเภทอืนนอกจากเงินกําไร ในกรณีทีบริ ษทั มียอดขาดทุนสะสมอยูห่ ้ามมิให้จ่าย เงิน
ปันผล
เงินปันผลให้แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ได้เป็ นครังคราวเมืออเห็นว่าบริ ษทั มีผลกําไรสมควร
พอทีจะทําเช่นนัน และรายงานให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปันผล ให้กระทําภายในหนึงเดือนนับแต่วนั ทีทีประชุมผูถ้ ือหุ้นหรื อคณะกรรมการ ลงมติแล้วแต่กรณี
ทังนี ให้แจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูถ้ ือหุ้น และให้โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนันในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกันไม่
น้อยกว่าสามวันด้วย
.................................................................................
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