สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 6

ข้อบังคับทีเ่ กี่ยวของกับการประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)
หมวดที่ 5 - การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 29. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน
นับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร
หรื อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรื อหลายคนซึ่งมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ ทัง้ หมด จะเข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่ องและเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนใน
หนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน
นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้ มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้น
ทังหลายซึ
้
่งเข้ าชื่อกันหรื อผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้ จานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นนจะเรี
ั้
ยกประชุม
เองก็ได้ ภายใน 45 วัน นับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ ให้ ถือว่าเป็ น
การประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษัทจะต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจาเป็ น
ที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครัง้ ใด จานวน
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับฉบับนี ้ ผู้ถือหุ้นตาม
วรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการจัดให้ มีการประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่
บริ ษัท
ข้ อ 30. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดย
ระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา แล้ วแต่กรณี รวมทัง้
ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อน
วันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยติดต่อกัน 3 วันก่อนวัน
ประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ข้ อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า
25 คนหรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทัง้ หมดและต้ องมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ า
1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดจึ
ั้
งจะเป็ นองค์ประชุม
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ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง 1 ชัว่ โมง จานวนผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาเข้ าร่ วมประชุมไม่ครบองค์ ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัด
เพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ มิใช่เป็ นการเรี ยก
ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่และให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อย
กว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 32. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ให้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณี ป กติ ให้ ถื อคะแนนเสี ย งข้ างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิ ทธิ ออกเสียง
ลงคะแนนโดยให้ น บั หุ้ น หนึ ่ง เป็ นเสีย งหนึ ่ง ถ้ า มีค ะแนนเสีย งเท่า กัน ให้ ป ระธานใน
ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณี ดังต่อไปนี ้ ให้ ถื อคะแนนเสีย งไม่น้ อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสีย งทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้ นบั หุ้นหนึ่งเป็ นเสียงหนึ่ง
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
(ค) การทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมด
้
หรื อบางส่วน
ที่สาคัญ การมอบหมายให้ บุคคลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับ
บุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ข้ อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทามีดงั นี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดาเนินกิจการในรอบปี
ที่ผ่านมา
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุล
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
(4) เลือกตั ้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) แต่งตั ้งผู้สอบบัญชี
(6) กิจการอื่น ๆ

2/3

นิยามกรรมการอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกิน 1 % ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
2. ห้ า มเป็ นกรรมการที่ มี ส่ ว นร่ ว มบริ ห ารงาน ลูก จ้ า ง พนัก งาน ที่ ป รึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ เงิ น เดือนประจ า
ผู้มีอานาจควบคุมในช่วง 2 ปี ก่อนหน้ า ผ่อนปรน ในกรณีที่พ้นจากการเป็ นข้ าราชการหรื อที่ปรึ กษา
ของส่วนราชการซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่หรื อผู้มีอานาจควบคุม ไม่ถึง 2 ปี
3. ห้ ามเป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิตหรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับกรรมการ
หรื อผู้บริ หาร
4. ห้ ามทาธุรกรรมหรื อเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของนิติบุคคลที่ทาธุรกรรมกับบริ ษัท
โดยมีมลู ค่ารายการ ≥ 20 ลบ. หรื อ 3% ของ NTA แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่าในช่วง 2 ปี ก่อนหน้ า
5. ห้ ามเป็ นผู้สอบบัญ ชีข องบริ ษัท บริ ษัท ใหญ่ บริ ษัท ย่ อย บริ ษัท ร่ วม ผู้ถื อหุ้น รายใหญ่ ผู้มีอานาจ
ควบคุม ในช่วง 2 ปี ก่อนหน้ า
6. ห้ ามเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพอื่นหรื อเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หุ้นส่วนของนิติบุคคลที่
ให้ บริ การที่มีการบริ การเกิน 2 ลบ. ในช่วง 2 ปี ก่อนหน้ า
7. ไม่เป็ นตัวแทนของกรรมการบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับบริ ษัทและบริ ษัทย่อย หรื อถือหุ้น
เกิน 1% หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
ผู้มอี านาจควบคุมในกิจการดังกล่าว
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ
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