วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่ อง
เรี ยน

แจ้ งมติสาคัญของการประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 1/2561 และการกาหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท โฮม พอตเทอรี่ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้ งให้ ทราบถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2561
ประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. มีมติในเรื่ องสาคัญ ดังนี ้
1.

ให้ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2560 ดังนี ้
 จัดสรรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 1,200,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 5.38 ของกาไรสุทธิประจาปี 2560
(งบการเงินเฉพาะกิจการ)
 จัดสรรเป็ นเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.0323 บาท รวมเป็ นเงิน 16,796,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 79.52 ของ
กาไรสุทธิประจาปี 2560 หลังหักทุนสารองตามกฎหมาย (งบการเงินเฉพาะกิจการ) โดยเงินปั นผลดังกล่าวจ่าย
จากก าไรสุท ธิ ที่ ได้ รับยกเว้ น ภาษี จ ากสิทธิ ประโยชน์ ส่งเสริ ม การลงทุน (BOI) จึงไม่สามารถเครดิ ตภาษี ได้
โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิรับเงินเงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 19 เมษายน 2561 และกาหนดจ่าย
เงินปั นผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561

2.

ให้ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ในวันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้ องปี ปหลวง เจ เจ พาร์ ค
เลขที่ 43/37 ถนนท่าคราวน้ อย อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง และกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทประจาปี 2560
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดาเนินงาน
ของบริ ษัทประจาปี 2560

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2560 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชี
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี
2560 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว

วาระที่ 4

พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารจัด สรรก าไรสุท ธิ ป ระจ าปี เป็ นทุน สารองตามกฎหมาย และการจ่ ายเงิ น ปั น ผล
ประจาปี 2560
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิ
ประจาปี 2560 ดังนี ้
 จัด สรรเป็ นทุน สารองตามกฎหมาย จานวน 1,200,000 บาท คิด เป็ นร้ อยละ 5.38 ของกาไรสุท ธิ
ประจาปี 2560 (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
 จัดสรรเป็ นเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.0323 บาท รวมเป็ นเงิน 16,796,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ
79.52 ของกาไรสุทธิประจาปี 2560 หลังหักทุนสารองตามกฎหมาย (งบการเงินเฉพาะกิจการ) โดย
เงินปั นผลดังกล่าวจ่ายจากกาไรสุทธิที่ได้ รับยกเว้ นภาษี จากสิทธิประโยชน์สง่ เสริ มการลงทุน (BOI)
จึงไม่มีสามารถเครดิตภาษี ได้ โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินเงินปั นผล (Record Date)
ในวันที่ 19 เมษายน 2561 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561

วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ เสียเห็นสมควรเสนอที่ประชุม
สามัญ ผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการที่พ้ นจากตาแหน่งตามวาระประจาปี 2561 กลับ เข้ าดารง
ตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ ดังนี ้
1) นายนิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณ
กรรมการบริ ษั ท /ประธานกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง/
ประธานกรรมการบริ หาร/ กรรมการผู้จดั การ
2) นางวรนุช บูรณจินดารัตน์
กรรมการบริ ษัท/ กรรมการบริ หาร
3) ดร.สมนึก ศิริสนุ ทร
กรรมการบริ ษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561
ความเห็ น คณะกรรมการ: เห็ น สมควรเสนอที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561 ดังนี ้
ค่ ำเบีย้ ประชุม(บำท)/ คน/ ครัง้
ตำแหน่ ง
ปี 2561
ปี 2560
1. คณะกรรมการบริ ษัทฯ
- ประธานกรรมการบริ ษัท
13,000
13,000
- กรรมการบริ ษัท
12,000
12,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
13,000
13,000
- กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
12,000
12,000
3. สิทธิประโยชน์อื่นใด
ปี ละ 50,000 บาทต่ อ คน
ไม่มี
- ผลตอบแทนรายปี (โบนัส)
ในปี ที่ บ ริ ษั ท มี อั ต ราก าไร
สุทธิเกิน 10% ขึ ้นไป
โดยกาหนดเบี ้ยประชุมกรรมการ ประจาปี 2561 เป็ นจานวนรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท

ข้ อ 25.

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีประจาปี 2561 และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2561
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังบุ
้ คคลจาก
บริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จากัด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี ้ เป็ นผู้สอบบัญชีประจาปี 2561
1) นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218
2) นางสาวนงราม เลาหอารี ดิลก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334
และก าหนดค่ า ตอบแทนในการสอบบั ญ ชี ป ระจ าปี 2561 เป็ นเงิ น 930,000 บาทและรั บ ทราบ
ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจาปี 2561 ของกิจการร่วมค้ าจานวน 190,000 บาท

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัท
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติม
ข้ อบังคับของบริ ษัท รวม 5 ข้ อ ดังนี ้
 ในหมวดที่ 5 ข้ อ 25, 27, 28 และ 32
 ในหมวดที่ 6 ข้ อ 36
และเพิ่มเติมข้ อบังคับในหมวดที่ 5 ข้ อ 28 และ 34 (ใหม่)
ดังนัน้ จึงทาให้ ลาดับข้ อของข้ อบังคับเดิมเปลี่ยนไป โดยบริ ษัทจะมีข้อบังคับ (ฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม) ใหม่
ทังสิ
้ ้น 53 ข้ อ และมีรายละเอียดของข้ อบังคับที่แก้ ไขเพิ่มเติมเป็ น ดังนี ้

ขัอบังคับปั จจุบัน
กรรมการบริ ษั ท มีสิท ธิ ได้ รับ ค่า ตอบแทนกรรมการจากบริ ษั ท ข้ อ 25.
ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจ
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจานวนแน่นอนหรื อวางเป็ น
หลักเกณฑ์ เฉพาะ และจะกาหนดไว้ เป็ นคราวๆ หรื อให้ มีผ ล
ตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่าง
อื่นก็ได้ นอกจากนี ้ กรรมการบริ ษั ท มีสิท ธิ ได้ รับ เบีย้ เลีย้ งและ
สวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้ อบังคับที่เสนอแก้ ไขใหม่
กรรมการบริ ษั ท มี สิ ท ธิ ได้ รับ ค่า ตอบแทนกรรมการจากบริ ษั ท
ตามที่ ที่ ป ระชุมผู้ถือหุ้น จะพิ จารณาและลงมติ อนุมัติ โดยอาจ
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจานวนแน่ น อนหรื อวางเป็ น
หลัก เกณฑ์ เฉพาะ และจะก าหนดไว้ เป็ นคราวๆ หรื อ ให้ มี ผ ล
ตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่าง
อื่น ก็ ได้ นอกจากนี ้ กรรมการบริ ษั ท มี สิ ท ธิ ได้ รับ เบี ย้ เลี ย้ งและ
สวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
ในการประชุมผ่ านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ หากมี กรณี ต้ องจ่า ยเบี ย้
ประชุมให้ แก่กรรมการ ให้ จา่ ยเบี ้ยประชุมแก่กรรมการซึ่งได้ แสดง
ตนเข้ าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

ข้ อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่
ได้ รับการแต่งตัง้ มาจากพนักงานหรือลูกจ้ างของบริ ษัทในอันที่
จะได้ รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ในฐานะที่เป็ นพนักงาน
หรือลูกจ้ างของบริษัท

ข้ อความในวรรคหนึ่ งและวรรคสองจะไม่ กระทบกระเทือนสิท ธิ
ของกรรมการที่ได้ รับการแต่งตัง้ มาจากพนักงานหรื อลูกจ้ างของ
บริ ษัทในอัน ที่จะได้ รับ ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ในฐานะที่
เป็ นพนักงานหรือลูกจ้ างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับการดารง

ข้ อบังคับที่เสนอแก้ ไขใหม่

ขัอบังคับปั จจุบัน

ข้ อ 27

ในการประชุมคณะกรรมการ ต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย ข้ อ 27.
กว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวนกรรมการทัง้ หมดจึง จะครบองค์
ประชุมและให้ ป ระธานกรรมการท าหน้ า ที่ เป็ นประธานในที่
ประชุมคณะกรรมการ ในกรณี ที่ ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธาน
กรรมการอยู่ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม แต่
ถ้ า ไม่มี รองประธานกรรมการหรื อ มี แ ต่ไม่อ ยู่ใ นที่ ป ระชุม นัน้
หรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานที่ประชุม

ข้ อ 28.

การวิ นิ จ ฉั ย ชี ข้ าดของที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการให้ ถื อ เสี ย ง
ข้ างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน
เว้ นแต่กรรมการซึ่งมีส่ว นได้ เสียในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งไม่มี สิท ธิ
ออกเสี ย งลงคะแนนในเรื่ อ งนั น้ และถ้ า คะแนนเสี ย งเท่ า กั น
ให้ ประธานในที่ ป ระชุม ออกเสี ย งเพิ่ ม ขึ น้ อี ก เสี ย งหนึ่ ง เพื่ อ
เป็ นเสียงชี ้ขาด
ข้ อ 28.

คุณ สมบั ติ ข องกรรมการที่ เป็ นอิ ส ระตามที่ ก ฎหมายว่า ด้ ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกาหนด
ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็ นการประชุมด้ วยตนเองหรือโดยการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้ อยกว่า
กึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวนกรรมการทังหมดจึ
้
งจะครบเป็ นองค์ประชุม
นอกเหนื อจากข้ อกาหนดในวรรคแรก ในกรณี เป็ นการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้ าร่วมประชุมทังหมดจะต้
้
อง
อยู่ใ นราชอาณาจัก ร และกรรมการที่ เข้ า ร่ ว มประชุม จ านวน
ไม่น้ อยกว่า หนึ่ งในสาม (1/3) ขององค์ ป ระชุม จะต้ อ งอยู่ใ นที่
ประชุมแห่งเดี ยวกัน และจะต้ องกระท าผ่านระบบควบคุมการ
ประชุ ม ที่ มี ก ระบวนการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ด้ าน
สารสนเทศโดยให้ มี ก ารบั น ทึ ก เสี ย ง หรื อ ทั ง้ เสี ย งและภาพ
(แล้ วแต่กรณี ) ของกรรมการผู้เข้ าร่ว มประชุม ทุกคนตลอดการ
ประชุม รวมทังข้
้ อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่เกิดจากการบันทึก
ดัง กล่ า ว และระบบควบคุม การประชุม ต้ องมี อ งค์ ป ระกอบ
พื ้นฐานเป็ นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เรื่ อง มาตรฐานการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของ
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 รวมถึงที่จะมีแก้ ไข
เพิ่มเติม
ให้ ประธานกรรมการท าหน้ าที่ เ ป็ นประธานในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการ ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการไม่อยู่ในที่ ป ระชุม
หรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการให้ รอง
ประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ
หรื อมีแ ต่ไม่ส ามารถปฏิ บัติ ห น้ าที่ ได้ ให้ กรรมการซึ่งมาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ ถือเสียงข้ างมาก
กรรมการคนหนึ่ ง มี เ สี ย งหนึ่ ง (1) เสี ย งในการลงคะแนน
เว้ น แต่ ก รรมการซึ่ง มี ส่ว นได้ เสี ย ในเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ งไม่ มี สิ ท ธิ
ออกเสี ย งลงคะแนนในเรื่ อ งนั น้ และถ้ าคะแนนเสี ย งเท่ า กั น
ให้ ประธานในที่ ป ระชุ ม ออกเสี ย งเพิ่ ม ขึ น้ อี ก เสี ย งหนึ่ ง เพื่ อ
เป็ นเสียงชี ้ขาด

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่ง ข้ อ 29. ในการเรี ย กประชุม คณะกรรมการ ไม่ว่า จะเป็ นการประชุม ด้ ว ย
ได้ รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า
ตนเองหรื อ โดยการประชุม ผ่ า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ให้ ประธาน

ขัอบังคับปั จจุบัน
เจ็ด (7) วัน ก่อนวัน ประชุม เว้ น แต่ในกรณี จาเป็ นรี บ ด่วนเพื่อ
รักษาสิทธิและประโยชน์ ของบริ ษัท จะแจ้ งการนัดประชุมโดย
วิธีอื่น และกาหนดวันประชุมให้ เร็วกว่านันก็
้ ได้

ข้ อ 32.

ข้ อ 36.

ข้ อบังคับที่เสนอแก้ ไขใหม่
กรรมการ หรื อผู้ซึ่งได้ รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมการไม่น้ อยกว่า เจ็ ด (7) วัน ก่ อ นวัน ประชุม เว้ น แต่ใ นกรณี
จาเป็ นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้ งการนัด
ประชุมโดยวิธี อื่น และกาหนดวัน นัด ประชุมเร็ ว กว่านัน้ ก็ ได้ ทัง้ นี ้
หากการประชุมในคราวนัน้ เป็ นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
บริ ษั ทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญ ประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

กรรมการตัง้ แต่ส อง (2) คนขึน้ ไปอาจร้ อ งขอให้ เรี ยกประชุม
กรรมการตั ง้ แต่ ส อง (2) คนขึ น้ ไปอาจร้ องขอให้ เรี ย กประชุ ม
คณะกรรมการก็ได้ ในกรณี นีใ้ ห้ ป ระธานกรรมการกาหนดวั น
คณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี ้ให้ ประธานกรรมการกาหนดวันและนัด
และนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วนั ได้ รับคาร้ องขอ
ประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วนั ได้ รับคาร้ องขอ
คณะกรรมการจะต้ องประชุม กั น อย่ า งน้ อยสาม (3) เดื อ น ข้ อ 33. คณะกรรมการของบริษัทต้ องประชุมอย่างน้ อยสาม (3) เดือน
ต่อครัง้ ณ ท้ อ งที่ อัน เป็ นที่ ตัง้ ส านักงานใหญ่ ข องบริ ษั ท หรื อ
ต่อครัง้
จั ง หวั ด ใกล้ เคี ย ง หรื อ ณ ที่ อื่ น ใดตามที่ ค ณ ะกรรมการ
จะกาหนด
ข้ อ 34. การประชุม ของคณะกรรมการของบริ ษั ท ให้ จัด ขึ น้ ณ ท้ องที่
อัน เป็ นที่ ตงั ้ ส านักงานของบริ ษั ท หรื อจังหวัด ใกล้ เคียง หรื อ ณ
ที่อื่น ใดตามที่ ป ระธานกรรมการ หรื อผู้ซึ่งได้ รับ มอบหมายจาก
ประธานกรรมการจะกาหนด หรื อประธานกรรมการจะกาหนดให้
จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้ นเป็ นการประชุม ข้ อ 38. คณะกรรมการต้ องจัด ให้ มี การประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นการประชุม
สามัญ ประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดของรอบปี
สามัญ ประจาปี ภายในสี่ (4) เดื อน นับ แต่วัน สิน้ สุด ของรอบปี
บัญชีของบริษัท
บัญชีของบริษัท

การประชุม ผู้ ถื อ หุ้น คราวอื่ น นอกจากวรรคหนึ่ ง ให้ เรี ย กว่า
การประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น นอกจากวรรคหนึ่ ง ให้ เรี ยกว่าการ
ประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ น
การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ นุ นับ รวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้ า (1/5) ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรือผู้ถือหุ้นจานวนไม่น้อยกว่า
ยี่สิบ ห้ า (25) คน ซึ่งมีห้ ุน นับ รวมกันได้ ไม่น้ อยกว่าหนึ่งในสิบ
(1/10) ของจ านวนหุ้น ที่ จ าหน่ า ยได้ ทัง้ หมดจะเข้ า ชื่ อ กั น ท า
หนังสือขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุม
วิ ส ามัญ เมื่ อ ใดก็ ได้ แต่ ต้ อ งระบุ เหตุผ ลในการที่ ข อให้ เรี ย ก
ประชุม ไว้ ใ ห้ ชั ด เจนในหนั ง สื อ ดั ง กล่ า วด้ วย ในกรณี เช่ น นี ้
คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1)
เดือน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือนันจากผู
้
้ ถือหุ้นดังกล่าว

ผู้ถือหุ้น คนหนึ่งหรื อหลายคนซึ่งมีห้ ุน นับ รวมกันได้ ไม่น้ อยกว่า
ร้ อยละสิบ (10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะเข้ าชื่อกัน
ท าหนั งสื อ ขอให้ ค ณะกรรมการเรี ย กประชุม ผู้ถื อ หุ้น เป็ นการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่ องและเหตุผลในการที่
ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชัด เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณี
เช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน สี่สิบ
ห้ า (45) วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือนันจากผู
้
้ ถือหุ้นดังกล่าว
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการไม่จัด ให้ มีการประชุมภายในกาหนด

'uiti'-n tr**r l"r"rrurlr*i' 'i

iri"ri

i*,r'r'*

',1r,: "i "

i ..

POTI'Ii N}'

rv

t r ti"hId'n

nilv
ta0u

n

??u n

ls u"lu u

f

1 ?fi os q-n'l# fi

r a:l

.r

-:

-: . :

v

r r fi r

s

"lu n e ni rri u

arqr {6 or{un r rIur.rfi

,v=r'vv
3
-^
u1-]ttFl,tuvr tF ?L1lu ia0uusl n

9.J

c

olruFr{

n

{

(

fl

rX

r

(a 5

)

{u rir

"lu n e rfl fi

61e

uuFtuou
ot

u ri

fufi tfi fu v ri{

fi o

n 1

ri'r n

ai

r

r

?el.Jnu Lnslueuuurlli.Jfr

"1

il

e ??

"[un
Fr 6'r r.r

e

ni

rri

-, !-

du,i r rilufr rfl
6ynln n1il

ors

r

n

{urir

ufl

LL n

f{ri'ul{riusvL3fl nilrvr}r

urni{urr

rr

ri

r

vu n avfl ;

?L Ll-lUO{

A.

(or"hi fi

?a-rr"L1Xfi n

fi

r ?:.1?v{ }.rua

n

1?:l?;11r

-4-A

ldn

0qull .Lun

n

r r:l

}.J

nu?:-rr,r 0rxorJt

vtiru.rg

Flr ri.r

1? t?fl

rLl?UXtl

ryt r "lu er i.: riuhT

uri

n1{nir1fi.ir gfr rfi nsln n1?

:r3:ivr

q

e!

c

tuny,rnn1?ri1Lfiulruluf,qnradrIfrr (Joint Venture) :G:ivt rfiuvrf,n aoafiuua6fi 6rri'o
4.

Lro.iau"] (n1l.t)

apr m

:r

r

uun

y

u6t"hl fi nril uvr ?'r:r riotll
1o tt60.iFr11}.l1;1]fro

:i1.r,s-=E€.f;6,i:/,

j

;,: *i#jtdil E#(

T-[ fr h, iil1!
#,i)illT
n,,.,: r,,,,u,*.,
${,
f,ili"
r\4 Liri; y.p,, r-,r:-"/f
rh.i
''ur: --.
!

\- V/rl
E:.,

V.#'

**Artriur"j
\\--ff_'

it,i6,

,1111

'r''\\l/

(urafi5uof

ar

o.ii:rfr Brtornir'Ifi ^ir fl

iluarlnrrrl6ur,lrirnraar?iu tL^veranledruflutru"iufisnradru6r (Joint Venture) :-L?:i'vr
rfi uyin aoafi uuafifi ,{rri'rr
FrelNLfiuailvn??s.rnr?: tfiudrerraarurru"l#fir]ayt:latinfin^orXuiluar:-lnrrtdluflrnrrattu

6t 6sur r ufi oTil

te

"hi fr o'i r ril un r rr] r vmr fi fr o rX ufi

Frf{'lndrue ufifr or}udr}.r 1dx}.ril?vr}J
i"
:r4
uu
Fl 1-l ?YqL Fl 1 Xrll l'l lru Fl L'] thlr.i 1lo 40. u rdn 0
Uu

Fnl.J,r ??Fr^ no,r?Q

.r

o

?r vfid olXurl''rna ??FrA

|,

.i

fr

6r.r Fl.t ?

Lul ?ruflil ?1nl'l1
rv\

nr

rq r n r fl "lu ri r u u Fl

fi6a#ur.isuarfl 6s r{16ori'uu1ofi

Flruvn??lln1 ?rifl nlrvqx.r 1nfl rB:ifl

4'

4r:" 1 f:

i:..'

'

rius r n fi fr o r} u

ru v n ? ?u n 1 ?1il s-n1fi fi n r r:J r

nr

rorfi tfi nrfl 1uaRLfi 1 (45)

e1?vvr 10

llrr

i rrrl! t[.d
i ' "i :rr ii"-:;

I)

v.i

I

i r'i

11

r

uvA

?vfl vL.ra1 rllxre ??Fl6'ri.J

el?vvl

i

i11,,,

,-1

ltou.iFtuvttduoun tll tur.l

.i fi o,{'.: n ri

n

r;:i i 'utl . n""i; ,"

;;]i"{:l^

:

1ail{aililsailu
:.1

! [){il}l r{: (l rlr:]F;|11i'

!{fi 3:ir i}illi{:r

HOMI

!,i

rtr.i-fi

n?filn1?

n

fitanru)

9

