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ขอกําหนด และขอบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน 
 

1) เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม 
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเร่ืองขอพึงปฏิบัติสําหรับการจัดประชุมผูถือหุนของบริษัท     
จดทะเบียนลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2542 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบริษัทจดทะเบียนถือเปนแนวทางปฏิบัติท่ีดี ซึ่งจะเปน
การสรางความเช่ือม่ันใหเกิดแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย และเพ่ือใหการประชุมผูถือหุนของบริษัท       
จดทะเบียนเปนไปดวยความโปรงใส ชอบธรรม และเปนประโยชนตอผูถือหุน บริษัทฯ จึงเห็นควรกําหนดใหมีการ
ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุม เพ่ือใหผูถือหุน
ยึดถือปฏิบัติตอไป ท้ังนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะผอนผันการย่ืนแสดงเอกสารหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือ
ผูแทนของผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมแตละรายตามท่ีบริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 
 1. บุคคลธรรมดา 
     1.1 ผูถือหุนท่ีมีสัญชาติไทย 
      (ก) บัตรประจําตัวของผู ถือหุน (บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงาน 
                      รัฐวิสาหกิจ) 

 (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาบัตรประจําตัวของผูมอบฉันทะ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง  
                (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของผูรับมอบฉันทะ 

     1.2 ผูถือหุนชาวตางชาติ 
      (ก) หนังสือเดินทางของผูถือหุน 
      (ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผูมอบฉันทะ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง 
                      (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของผูรับมอบฉันทะ 
 2. นิติบุคคล 
     2.1 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 
      (ก) สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไมเกิน 30 วัน โดย กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
      (ข) สําเนาบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของกรรมการผูมีอํานาจท่ีไดลงนาม 
                      ในหนังสือมอบฉันทะพรอมบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง(กรณีเปนชาวตางชาติ) ผูรับมอบฉันทะ 
     2.2 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในตางประเทศ 
      (ก) สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล 
      (ข) สําเนาบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของกรรมการผูมีอํานาจท่ีไดลงนาม 
                      ในหนังสือมอบฉันทะพรอมบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ผูรับมอบฉันทะ 
 
ในกรณีของสําเนาเอกสารจะตองมีการรับรองสําเนาถูกตอง และหากเปนเอกสารท่ีจัดทําขึ้นในตางประเทศ ควรมีการ
รับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค 
 
2) วิธีการมอบฉันทะ 
1.  แบบหนังสือมอบฉันทะมี 3 แบบ ไดแก 
     - แบบ ก. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะท่ัวไป ซึ่งเปนแบบงายไมซับซอน 
    - แบบ ข. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีกําหนดรายการตางๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว 
    - แบบ ค. เปนแบบท่ีใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian)  
         ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน 
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2.  ในกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและ    
ดูแลหุนจะใชหนังสือมอบฉันทะไดท้ังแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหน่ึงก็ได สําหรับผูถือหุน
นอกจากนั้นจะใชหนังสือมอบฉันทะไดเฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเทานั้น 

 
3. บริษัทฯ ไดจัดสงเฉพาะหนังสือมอบอํานาจแบบ ข. มาพรอมหนังสือนัดประชุมนี้ หากผูถือหุนทานใดประสงคใช

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. สามารถติดตอขอรับไดท่ี ฝายกํากับดูแลกิจการ โทรศัพท 02-502-0787 
หรือ Download จากเว็บไซตของบริษัทฯ ท่ี www.mono.co.th 

 
4. ถาผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง ผูถือหุนอาจเลือกมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความ
 ประสงคของผูถือหุนเปนผูรับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนผูออกเสียง
 ลงคะแนนแทนได โดยสามารถระบุชื่อผูรับมอบฉันทะได 3 ราย ท้ังนี้เพ่ือความสะดวก กรณีผูรับมอบฉันทะรายใด
 ติดภารกิจไมสามารถเขาประชุมได  ผูรับมอบฉันทะรายอ่ืนก็สามารถเขาประชุมแทนได แตผูรับมอบฉันทะมีสิทธิเขา
 ประชุมไดเพียงรายเดียว 
 
 รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่ีผูถือหุนอาจเลือกมอบฉันทะ 
 1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต อายุ 64 ป ตําแหนงกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 2. นายปรีชา ลีละศิธร อายุ 53 ป ตําแหนงกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ
  สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
 3. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล อายุ 51 ป ตําแหนงกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา 
  และพิจารณาคาตอบแทน 
     ท่ีอยูติดตอ บริษัท  โมโน  เทคโนโลยี  จํากัด (มหาชน)  
  เลขท่ี 200 หมู 4  จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร ชั้น 16 ถนนแจงวัฒนะ   
  ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 11120 
 
 กรรมการอิสระขางตนไมมีสวนไดเสียในวาระพิจารณาตางๆ 
  
 ผูถือหุนท่ีประสงคใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนผูรับมอบฉันทะ โปรดสงหนังสือมอบฉันทะท่ีไดจัดทําขึ้นโดย
เลือกแบบใดแบบหนึ่ง และลงนามครบถวนตามหลักเกณฑท่ีกลาวขางตน ไปยังฝายกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ พรอม
เอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของ โดยสงถึงบริษัทฯ ลวงหนากอนการประชุมอยางนอย 1 วัน 
 
5. กรุณากรอกขอมูลตางๆ ในแบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะใหครบถวน พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวของผูมอบ
 ฉันทะ เพ่ือประโยชนและสิทธิของทานในการเขารวมประชุม 
 
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไมรับแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีระบุจํานวนหุนท่ีถือมากกวาจํานวนหุนท่ีแสดงในสมุด
 ทะเบียนผูถือหุน 
 
3) การลงทะเบียนเขารวมประชุม 
ผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และย่ืนเอกสาร หรือหลักฐานเพ่ือตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชุมไดตั้งแต
เวลา 12.00 นาฬิกา ของวันพุธท่ี 27 เมษายน 2559 เปนตนไป 
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เม่ือผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะลงนามเขาประชุมเรียบรอยแลว เจาหนาท่ีจะแจกบัตรลงคะแนนสําหรับแตละวาระ คนละ 
1 ชุด เพ่ือการลงคะแนนเสียง ดังนี้ 
  
1. ผูถือหุนท่ีมาประชุมดวยตนเอง จะไดรับบัตรลงคะแนน 1 ชุด 
 
2. ผูรับมอบฉันทะ 

2.1 กรณีท่ีผูถือหุนไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงไว ผูรับมอบฉันทะจะไดรับแจกบัตรลงคะแนน 1 ชุด 
 สําหรับการพิจารณาลงคะแนนเสียง 

2.2 กรณีท่ีผูถือหุนไดระบุความประสงคในการออกเสียงไวในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข. หรือแบบ ค.) เรียบรอย
แลว ผูรับ มอบฉันทะรายนั้นจะไมไดรับแจกบัตรลงคะแนนเสียง ท้ังนี้ เนื่องจากเจาหนาท่ีบริษัทฯ ไดนําคะแนน
เสียงท่ีผูถือหุนระบุไวในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระ ไปบันทึกขอมูลรอไวเรียบรอยแลว ในขณะรับลงทะเบียน    
ผูเขาประชุม และจะนําการ ออกเสียงลงคะแนนดังกลาวในหนังสือมอบฉันทะมาประมวลผลรวมกับคะแนนเสียง
ของผูถือหุนรายอ่ืน (สําหรับผูรับมอบ ฉันทะท่ีตองการบัตรลงคะแนนเพ่ือคัดลอกการออกเสียงลงคะแนนของ   
ผูมอบฉันทะไวตรวจสอบ สามารถขอรับบัตรลงคะแนนไดท่ีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ โดยทานไมสามารถออกเสียง
ลงคะแนนในท่ีประชุมไดอีก 

 
4) การออกเสียงลงคะแนน 
1. ในการพิจารณาวาระตางๆ ประธานท่ีประชุมหรือผูดําเนินการประชุมจะสอบถามในที่ประชุม วามีผูถือหุนทานใดไม
 เห็นดวยหรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ หรือไม ถามี ขอใหผูถือหุนทานนั้นยกมือขึ้น จะมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ ไปรับ
 บัตรลงคะแนนมาประมวลผล โดยการหักคะแนนเสียงท่ีไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงของผูถือหุนตามจํานวนหุนท่ี   
 ถืออยูออกจากคะแนนเสียงของผูถือหุนท้ังหมดท่ีมารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ถาไมมีผูถือหุนท่ีไมเห็นดวย 
 หรืองดออกเสียงใหถือวาท่ีประชุมผูถือหุนเห็นชอบ หรือเห็นดวยตามมตท่ีินําเสนอ 
 
2. ผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด หามมิใหออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น และประธานในท่ีประชุมอาจจะ
 เชิญใหผูถือหุนนั้นออกจากหองประชุมชั่วคราวก็ได 
 
3. การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ ใชหลักเกณฑและวิธีการตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 16 
 
5) ขอบังคับบริษัทในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน 
ขอ 16.  ใหท่ีประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ และวิธีการดังตอไปน้ี 

(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่ง (1) หุนตอหนึ่ง (1) เสียง  
(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการ

ก็ได ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการ จะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
(3) บุคคลท่ีไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการ      

ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหประธานท่ีประชุมเปนผูออกเสียง       
ชี้ขาด 

ขอ 17. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จํานวนกรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกล
ท่ีสุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง อาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได 
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กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวนป
หลังๆ ตอไปใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง 

ขอ 18. นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการจะพนจากตําแหนงเม่ือ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(4) ท่ีประชุมผูถือหุนลงมติใหออกตามขอ 20 
(5) ศาลมีคําสั่งใหออก 

ขอ 20. ท่ีประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียง    
ไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอย
กวาก่ึงหนึ่งของจํานวนหุนท่ีถือโดยผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ขอ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิไดรับคาตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบ้ียประชุม บําเหน็จ โบนัส 
หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอ่ืน ตามท่ีท่ีประชุมผูถือหุนจะพิจารณาและลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม โดยอาจกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
เปนจํานวนแนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑเฉพาะ และจะกําหนดไวเปนคราวๆ หรือใหมีผลตลอดไปจนกวา       
ท่ีประชุมผูถือหุนจะมีมติเปลี่ยนแปลงเปนอยางอ่ืนก็ได นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิไดรับเบ้ียเลี้ยงและ
สวัสดิการตางๆ ตามระเบียบของบริษัท 
ขอความในวรรคหนึ่งจะไมกระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจางของ
บริษัทในอันท่ีจะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะท่ีเปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัท 

ขอ 31. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายในสี่ (4) เดือน นับแตวัน
สิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท 

การประชุมผูถือหุนคราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม 
ผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร 
ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในหา (1/5) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด หรือผูถือหุน
จํานวนไมนอยกวาย่ีสิบหา (25) คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุนท่ี
จําหนายไดท้ังหมดจะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเม่ือใด
ก็ได แตตองระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้ 
คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือนั้นจากผูถือหุน
ดังกลาว 

ขอ 32. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปน
เร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา แลวแตกรณี รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเร่ือง
ดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ท้ังนี้ ใหลงโฆษณา
คําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพกอนวันประชุมไมนอยกวาสาม (3) วัน เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา
สาม (3) วัน 

ท้ังนี้ สถานท่ีท่ีจะใชเปนท่ีประชุมจะอยูในจังหวัดอันเปนท่ีตั้งสํานักงานใหญของบริษัท หรือท่ีอ่ืนใดตามท่ี
คณะกรรมการจะกําหนดก็ได 
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ขอ 33. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวาย่ีสิบหา 
(25) คน หรือไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูถือหุนท้ังหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม 
(1/3) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดจึงจะครบเปนองคประชุม  
ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมผูถือหุนคร้ังใด เม่ือลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมา
เขารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามท่ีกําหนดไวในวรรคหนึ่ง หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะ
ผูถือหุนรองขอ ใหการประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุน
รองขอ ใหนัดประชุมใหม และในกรณีนี้ใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด (7) วัน กอนวัน
ประชุม ในการประชุมคร้ังหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 

ขอ 34. ใหประธานกรรมการเปนประธานท่ีประชุมผูถือหุน ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถ
 ปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไมอยู
 ในท่ีประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหท่ีประชุมเลือกผูถือหุนซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเปนประธาน
 ในท่ีประชุมดังกลาว 

ขอ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถือหุน ใหถือวาหุนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปน
พิเศษในเร่ืองใด ผูถือหุนคนนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้ง
กรรมการ และมติของท่ีประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 
(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนน

เสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
(2) ในกรณีดังตอไปน้ี ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของ 

ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญใหแกบุคคลอ่ืน 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอ่ืนมาเปนของบริษัท 
(ค) การทํา แกไข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญ 

การมอบหมายใหบุคคลอ่ืนใดเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดย
มีวัตถุประสงคเพ่ือการแบงผลกําไรขาดทุนกัน 

(ง) การแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับของบริษัท 
(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
(ฉ) การเลิกบริษัท  
(ช) การออกหุนกูของบริษัท 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอ่ืน 

ขอ 36. กิจการท่ีท่ีประชุมผูถือหุนสามัญประจําปพึงเรียกประชุมมีดังนี้ 

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปท่ีผานมา 
(2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน 
(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร และการจายเงินปนผล 
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ  
(5) พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
(6) พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี และ 
(7) กิจการอ่ืนๆ 
 


