สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 5

บริษัท ประชาอาภรณ จํากัด (มหาชน)
ขอบังคับของบริษัทในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมสามัญผูถือหุน
การประชุมผูถ ือหุน
ขอ 18. ในระหวางยี่สบิ เอ็ด (21) วันกอนวันประชุมผูถือหุนแตละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการ
โอนหุนก็ได โดยประกาศใหผูถือหุนทราบ ณ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของบริษัท
ไมนอยกวาสิบสี่ (14) วัน กอนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุน
ขอ 34. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายในสี่ (4) เดือน
นับแตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท
การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลว ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได สุดแตจะเห็น
สมควร
ผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวาหนึ่งในหา (1/5) ของจํานวนหุน ที่จําหนาย
ไดทั้งหมด หรือผูถอื หุนไมนอ ยกวายี่สิบหา (25) คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่ง
ในสิบ ( 1/10) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการ
เรียกประชุมผูถอื หุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการที่ขอใหเรียก
ประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุม
ผูถือหุนภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแตวันไดรับหนังสือจากผูถ อื หุน
ขอ 35. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร
โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพือ่ พิจารณาแลวแตกรณี
รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบ
ไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ทั้งนี้ใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพ
ติดตอกันสาม (3) วันและไมนอยกวาสาม (3) วันกอนวันประชุมดวย
สถานที่ที่จะใชประชุมตามวรรคหนึ่ง ใหอยูในทองที่อันเปนที่ตั้งของสํานักงานใหญ
ของบริษัท หรือสํานักงานสาขา หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกําหนดให
ขอ 36. คณะกรรมการจะตองจัดสงเอกสารตามที่กฎหมายกําหนดใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือนัดประชุม
สามัญประจําป
ขอ 37. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูร บั มอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอย
กวายีส่ ิบหา (25) คนหรือไมนอ ยกวากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนผูถอื หุนทั้งหมดและตองมีหุนนับ
รวมกันไมนอ ยกวาหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
เวนแตกฎหมายจะกําหนดไวเปนอยางอื่นในกรณีใดโดยเฉพาะ

ขอ 38. การประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จํานวนผูถอื หุนซึ่งมาเขา
รวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไวในขอ 37 หากวาการประชุมผูถือหุน นั้น
ไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอการประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนัน้ มิใชเปน
การเรียกประชุมเพราะผูถือหุน รองขอ ก็ใหนัดประชุมใหมและใหสงหนังสือนัดประชุมไปยัง
ผูถือหุนไมนอ ยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบงั คับวาจะตองครบองค
ประชุม
ขอ 39. ประธานกรรมการเปนประธานของที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูใ นที่
ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการ
เปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมเลือกผูถอื หุนคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
ขอ 40. ประธานในที่ประชุมผูถือหุน มีหนาที่ควบคุมการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทวา
ดวยการประชุม ในการนี้ตองดําเนินการประชุมใหเปนไปตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไว
ในหนังสือนัดประชุม เวนแตที่ประชุมจะมีมติใหเปลี่ยนลําดับระเบียบวาระดวยคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนผูถอื หุนซึ่งมาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแลว ผูถือหุนซึง่ มีหุนนับรวมกันไดไมนอย
กวาหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น
นอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลําดับระเบียบวาระไมเสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือ
พิจารณาเรื่องทีผ่ ูถือหุนเสนอไมเสร็จตามวรรคสองแลวแตกรณี
และจําเปนตองเลื่อนการ
พิจารณาใหที่ประชุมกําหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งตอไป และใหคณะกรรมการ
สงหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถือหุนไมนอย
กวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ทั้งนี้ใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน
สาม(3) วัน และไมนอยกวาสาม (3) วันกอนวันประชุมดวย
ขอ 41. ผูถือหุนทุกคนมีสิทธิจะเขารวมประชุมในที่ประชุมผูถือหุน ไมวาจะเปนการประชุมผูถือหุน
ชนิดใดคราวใด
ขอ 45. การประชุมสามัญประจําปเพื่อพิจารณากิจการเหลานี้ คือ
(1) รายงานกิจการคาในรอบปที่ผานมา
(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน
(3) พิจารณาจัดสรรกําไร
(4)
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
(5)
พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัท
(6)
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

การมอบฉันทะเพื่อเขาประชุมผูถือหุน และสิทธิของผูถือหุนในการออกเสียงลงคะแนน
ขอ 42. ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน
แทนตนก็ได และผูรับมอบฉันทะตองยื่นหนังสือมอบฉันทะตอประธานคณะกรรมการ หรือผูที่
ประธานคณะกรรมการกําหนด ณ สถานที่ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม หนังสือมอบ
ฉันทะตองทําตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดกําหนด
ขอ 43. ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะไดลงมติ ผูนั้นไมมีสิทธิจะออก
เสียงลงคะแนนดวยในขอนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหผูเปนประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด
ขอ 44. ในการออกเสียงลงคะแนนเสียง ใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง
มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้นใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
(1)
ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึง่ มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึง่
เปนเสียงชี้ขาด
(2)
ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น
ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท
ค. การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวน
ที่สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน
ง. การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือ ขอบังคับของบริษัท
จ. การเพิ่มทุน หรือ ลดทุนของบริษัท หรือ การออกหุนกูข องบริษัท
ฉ. การควบ หรือ การเลิกบริษัท

การจายเงินปนผล
ขอ 56. หามมิใหแบงเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุน
สะสมอยูหามมิใหแบงเงินปนผล
ขอ 57. การจายเงินปนผล ใหแบงตามจํานวนหุน หุน ละเทา ๆ กัน
การจายเงินปนผล ใหกระทําภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุนหรือ
คณะกรรมการลงมติแลวแตกรณี ทั้งนี้ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุน และใหโฆษณาคําบอก
กลาว การจายเงินปนผลนั้นในหนังสือพิมพตดิ ตอกันสาม (3) วันดวย
ขอ 58. คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราว ในเมื่อเห็นวาบริษัท
มีผลกําไรสมควรพอที่จะทําเชนนั้น และเมื่อจายเงินปนผลแลว ใหรายงานใหที่ประชุมผูถือหุน
ทราบในการประชุมคราวตอไป

ขอ 59. บริษัทตองจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปไวเปนทุนสํารองอยางนอยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกําไร
สุทธิประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกวาทุนสํารองนั้นจะมีจํานวนถึงหนึง่ ในสิบ
(1/10) ของจํานวนทุนจดทะเบียนของบริษัท
เมื่อไดรับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถือหุนแลว บริษัทอาจโอนทุนสํารองอื่น ทุนสํารองตาม
กฎหมาย และทุนสํารองสวนล้ํามูลคาหุนตามลําดับ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจาก
ตําแหนงตามวาระ
ขอ 19. ใหบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไมนอยกวาหา (5) คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึง่
(1/2) ของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการ
พิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึง่
หรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการก็ได
รองประธานกรรมการมีหนาที่ตามขอบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
การลงนามผูกพันบริษัท ใหกรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตรา
สําคัญของบริษัท
คณะกรรมการอาจกําหนดชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท พรอมประทับ
ตราสําคัญของบริษัท
ขอ 20. กรรมการตองเปนบุคคลธรรมดา และ
(1) บรรลุนติ ิภาวะ
(2) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(3) ไมเคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่ไดกระทํา
โดยทุจริต
(4) ไมเคยถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองคการหรือหนวยงานของรัฐ
ฐานทุจริตตอหนาที่
ขอ 21. กรรมการนั้นใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1)
ผูถือหุนคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอเสียงหนึ่ง
(2)
ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว
หรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(3)
บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ
เทาจํานวนกรรมการที่ที่ประชุมผูถือหุนตองเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับ
การเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่ที่ประชุมผูถือหุน
ตองเลือกตั้งในครั้งนั้นใหประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
ขอ 22. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสาม (1/3)
เปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสาม (3) สวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวน
ใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น
ใหจับฉลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้น
เปนผูออกจากตําแหนง
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกตั้งใหมได
ขอ 31. หามมิใหกรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของ
บริษัท หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดใน
หางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมี
สภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทไมวาจะทําเพื่อประโยชนตนหรือ
ประโยชนผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง

การจายคาตอบแทนกรรมการ
ขอ 33. หามมิใหบริษัทจายเงินหรือทรัพยสินอื่นใดใหแกกรรมการ เวนแตจายเปนคาตอบแทนตามสิทธิ
และผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เปนกรรมการของบริษัท เชน
เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บําเหน็จ เงินอุดหนุน เงินรางวัล คารักษาพยาบาล
คาน้ํามัน คาพาหนะ
ความในวรรคตน ไมรวมถึงคาตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการไดรับในฐานะ
พนักงานหรือลูกจางของบริษัท

คุณสมบัติของผูสอบบัญชี การแตงตั้งผูสอบบัญชี การกําหนดคาสอบบัญชี และการเขารวม
ประชุมผูถือหุนของผูสอบบัญชี
ขอ 50. ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงหนาที่ใด ๆ ของบริษัท
ขอ 51. ผูสอบบัญชีนั้น ใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนเลือกตั้งทุกป ผูสอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือก
กลับเขารับตําแหนงอีกก็ได
ขอ 52. ผูสอบบัญชีควรไดสินจางเทาใด ใหที่ประชุมผูถือหุนกําหนด
ขอ 55. ผูสอบบัญชี มีหนาที่เขารวมประชุมในการประชุมผูถือหุนของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณา
งบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน และปญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบ
บัญชีตอผูถือหุน ใหบริษัทจัดสงรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผูถือหุนจะพึงไดรับในการ
ประชุมผูถือหุนครั้งนั้นแกผูสอบบัญชีดวย

…………………………………..

