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ขอกําหนด และขอบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน
1) เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่องขอพึงปฏิบัติสําหรับการจัดประชุมผูถือหุนของบริษัท
จดทะเบียนลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2542 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริษัทจดทะเบียนถือเปนแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเปน
การสรางความเชื่อมั่นใหเกิดแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูที่เกี่ยวของทุกฝาย และเพื่อใหการประชุมผูถือหุนของบริษัท
จดทะเบียนเปนไปดวยความโปรงใส ชอบธรรม และเปนประโยชนตอผูถือหุน บริษัทฯ จึงเห็นควรกําหนดใหมีการ
ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม เพื่อใหผูถือหุน
ยึดถือปฏิบัติตอไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะผอนผันการยื่นแสดงเอกสารหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือ
ผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมแตละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม
1. บุคคลธรรมดา
1.1 ผูถือหุนที่มีสัญชาติไทย
(ก) บั ต รประจํ า ตั ว ของผู ถื อ หุ น (บั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน หรื อ บั ต รข า ราชการ หรื อ บั ต รพนั ก งาน
รัฐวิสาหกิจ)
(ข) ในกรณีมอบฉัน ทะ สํ าเนาบัต รประจําตัว ของผูมอบฉันทะ และบัต รประจํ าตัวหรื อหนั ง สือเดินทาง
(กรณีเปนชาวตางชาติ) ของผูรับมอบฉันทะ
1.2 ผูถือหุนชาวตางชาติ
(ก) หนังสือเดินทางของผูถือหุน
(ข) ในกรณี ม อบฉั น ทะ หนั ง สื อ เดิ น ทางของผู ม อบฉั น ทะ และบั ต รประจํ า ตั ว หรื อ หนั ง สื อ เดิ น ทาง
(กรณีเปนชาวตางชาติ) ของผูรับมอบฉันทะ
2. นิติบุคคล
2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
(ก) สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไมเกิน 30 วัน โดย กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
(ข) สําเนาบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงนาม
ในหนังสือมอบฉันทะพรอมบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง(กรณีเปนชาวตางชาติ) ผูรับมอบฉันทะ
2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ
(ก) สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
(ข) สําเนาบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงนาม
ในหนังสือมอบฉันทะพรอมบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ผูรับมอบฉันทะ
ในกรณีของสําเนาเอกสารจะตองมีการรับรองสําเนาถูกตอง และหากเปนเอกสารที่จัดทําขึ้นในตางประเทศ ควรมีการ
รับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค
2) วิธีการมอบฉันทะ
1. แบบหนังสือมอบฉันทะมี 3 แบบ ไดแก
- แบบ ก. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเปนแบบงายไมซับซอน
- แบบ ข. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป น แบบที่ ใ ช เ ฉพาะกรณี ผู ถื อ หุ น เป น ผู ล งทุ น ต า งประเทศและแต ง ตั้ ง ให คั ส โตเดี ย น (Custodian)
ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน
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2. ในกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและ
ดูแลหุนจะใชหนังสือมอบฉันทะไดทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งก็ได สําหรับผูถือหุน
นอกจากนั้นจะใชหนังสือมอบฉันทะไดเฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเทานั้น
3. บริษัทฯ ไดจัดสงเฉพาะหนังสือมอบอํานาจแบบ ข. มาพรอมหนังสือนัดประชุมนี้ หากผูถือหุนทานใดประสงคใช
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. สามารถติดตอขอรับไดที่ ฝายกํากับดูแลกิจการ โทรศัพท 02-502-0787
หรือ Download จากเว็บไซตของบริษัทฯ ที่ www.mono.co.th
4. ถาผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง ผูถือหุนอาจเลือกมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความ
ประสงค ข องผูถื อหุน เป น ผูรั บมอบฉั นทะ หรื อเลือกมอบฉัน ทะให ก รรมการอิส ระของบริษั ทฯ เป น ผูออกเสีย ง
ลงคะแนนแทนได โดยสามารถระบุชื่อผูรับมอบฉันทะได 3 ราย ทั้งนี้เพื่อความสะดวก กรณีผูรับมอบฉันทะรายใด
ติดภารกิจไมสามารถเขาประชุมได ผูรับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเขาประชุมแทนได แตผูรับมอบฉันทะมีสิทธิเขา
ประชุมไดเพียงรายเดียว
รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ผูถือหุนอาจเลือกมอบฉันทะ
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
ที่อยูติดตอ
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 200 หมู 4 จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร ชั้น 16 ถนนแจงวัฒนะ
ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
กรรมการอิสระขางตนไมมีสวนไดเสียในวาระพิจารณาตางๆ
ผูถือหุนที่ประสงคใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนผูรับมอบฉันทะ โปรดสงหนังสือมอบฉันทะที่ไดจัดทําขึ้นโดย
เลือกแบบใดแบบหนึ่ง และลงนามครบถวนตามหลักเกณฑที่กลาวขางตน ไปยังฝายกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ พรอม
เอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยสงถึงบริษัทฯ ลวงหนากอนการประชุมอยางนอย 1 วัน
5. กรุณากรอกขอมูลตางๆ ในแบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะใหครบถวน พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวของผูมอบ
ฉันทะ เพื่อประโยชนและสิทธิของทานในการเขารวมประชุม
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไมรับแบบหนังสือมอบฉันทะที่ระบุจํานวนหุนที่ถือมากกวาจํานวนหุนที่แสดงในสมุด
ทะเบียนผูถือหุน
3) การลงทะเบียนเขารวมประชุม
ผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมไดตั้งแต
เวลา 12.00 นาฬิกา ของวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เปนตนไป
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เมื่อผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะลงนามเขาประชุมเรียบรอยแลว เจาหนาที่จะแจกบัตรลงคะแนนสําหรับแตละวาระ คนละ
1 ชุด เพื่อการลงคะแนนเสียง ดังนี้
1. ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง จะไดรับบัตรลงคะแนน 1 ชุด
2. ผูรับมอบฉันทะ
2.1 กรณีที่ผูถือหุนไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงไว ผูรับมอบฉันทะจะไดรับแจกบัตรลงคะแนน 1 ชุด
สําหรับการพิจารณาลงคะแนนเสียง
2.2 กรณีที่ผูถือหุนไดระบุความประสงคในการออกเสียงไวในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข. หรือแบบ ค.) เรียบรอย
แลว ผูรับ มอบฉันทะรายนั้นจะไมไดรับแจกบัตรลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ เนื่องจากเจาหนาที่บริษัทฯ ไดนําคะแนน
เสียงที่ผูถือหุนระบุไวในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระ ไปบันทึกขอมูลรอไวเรียบรอยแลว ในขณะรับลงทะเบียน
ผูเขาประชุม และจะนําการ ออกเสียงลงคะแนนดังกลาวในหนังสือมอบฉันทะมาประมวลผลรวมกับคะแนนเสียง
ของผูถือหุนรายอื่น (สําหรับผูรับมอบ ฉันทะที่ตองการบัตรลงคะแนนเพื่อคัดลอกการออกเสียงลงคะแนนของ
ผูมอบฉันทะไวตรวจสอบ สามารถขอรับบัตรลงคะแนนไดที่เจาหนาที่ของบริษัทฯ โดยทานไมสามารถออกเสียง
ลงคะแนนในที่ประชุมไดอีก
4) การออกเสียงลงคะแนน
1. ในการพิจารณาวาระตางๆ ประธานที่ประชุมหรือผูดําเนินการประชุมจะสอบถามในที่ประชุม วามีผูถือหุนทานใดไม
เห็นดวยหรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ หรือไม ถามี ขอใหผูถือหุนทานนั้นยกมือขึ้น จะมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ ไปรับ
บัตรลงคะแนนมาประมวลผล โดยการหักคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงของผูถือหุนตามจํานวนหุนที่
ถืออยูออกจากคะแนนเสียงของผูถือหุนทั้งหมดที่มารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ถาไมมีผูถือหุนที่ไมเห็นดวย
หรืองดออกเสียงใหถือวาที่ประชุมผูถือหุนเห็นชอบ หรือเห็นดวยตามมติที่นําเสนอ
2. ผูถือหุนที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด หามมิใหออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะ
เชิญใหผูถือหุนนั้นออกจากหองประชุมชั่วคราวก็ได
3. การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ ใชหลักเกณฑและวิธีการตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 16
5) ขอบังคับบริษัทในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน
ขอ 16. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ และวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่ง (1) หุนตอหนึ่ง (1) เสียง
(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการ
ก็ได ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการ จะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(3) บุคคลที่ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียง
ชี้ขาด
ขอ 17. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จํานวนกรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกล
ที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง อาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได
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กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวนป
หลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง
ขอ 18. นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการจะพนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลัก ษณะตองหามตามกฎหมายวา ดวยบริษั ทมหาชนจํากัด และกฎหมายวาดว ย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(4) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออกตามขอ 20
(5) ศาลมีคําสั่งใหออก
ขอ 20. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ขอ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิไดรับคาตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส
หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณาและลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม โดยอาจกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
เปนจํานวนแนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑเฉพาะ และจะกําหนดไวเปนคราวๆ หรือใหมีผลตลอดไปจนกวา
ที่ประชุมผูถือหุนจะมีมติเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่นก็ได นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิไดรับเบี้ยเลี้ยงและ
สวัสดิการตางๆ ตามระเบียบของบริษัท
ขอความในวรรคหนึ่งจะไมกระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจางของ
บริษัทในอันที่จะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัท
ขอ 31. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายในสี่ (4) เดือน นับแตวัน
สิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท
การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม
ผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร
ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในหา (1/5) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุน
จํานวนไมนอยกวายี่สิบหา (25) คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมดจะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใด
ก็ ไ ด แต ต อ งระบุ เ หตุ ผ ลในการที่ ข อให เ รี ย กประชุ ม ไว ใ ห ชั ด เจนในหนั ง สื อ ดั ง กล า วด ว ย ในกรณี เ ช น นี้
คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแตวันที่ไดรับหนังสือนั้นจากผูถือหุน
ดังกลาว
ขอ 32. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปน
เรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง
ดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ทั้งนี้ ใหลงโฆษณา
คําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพกอนวันประชุมไมนอยกวาสาม (3) วัน เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา
สาม (3) วัน
ทั้ง นี้ สถานที่ที่จ ะใช เ ป น ที่ ป ระชุม จะอยูใ นจัง หวัด อัน เปน ที่ตั้ง สํานัก งานใหญของบริษัท หรือที่อื่น ใดตามที่
คณะกรรมการจะกําหนดก็ได
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ขอ 33. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวายี่สิบหา
(25) คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม
(1/3) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดจึงจะครบเปนองคประชุม
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมา
เขารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะ
ผูถือหุนรองขอ ใหการประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุน
รองขอ ใหนัดประชุมใหม และในกรณีนี้ใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด (7) วัน กอนวัน
ประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม
ขอ 34. ใหประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไมอยู
ในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกผูถือหุนซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเปนประธาน
ในที่ประชุมดังกลาว
ขอ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน ใหถือวาหุนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปน
พิ เ ศษในเรื่ อ งใด ผู ถื อ หุ น คนนั้ น ไม มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนในเรื่ อ งนั้ น นอกจากการออกเสี ย งเลื อ กตั้ ง
กรรมการ และมติของที่ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนน
เสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
(2) ในกรณี ดั ง ต อ ไปนี้ ให ถื อ คะแนนเสี ย งไม น อ ยกว า สามในสี่ (3/4) ของจํ า นวนเสี ย งทั้ ง หมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเปนของบริษัท
(ค) การทํา แกไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ
การมอบหมายใหบุคคลอื่นใดเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดย
มีวัตถุประสงคเพื่อการแบงผลกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับของบริษัท
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ฉ) การเลิกบริษัท
(ช) การออกหุนกูของบริษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
ขอ 36. กิจการที่ที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปพึงเรียกประชุมมีดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปที่ผานมา
พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร และการจายเงินปนผล
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ
พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ
พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี และ
กิจการอื่นๆ
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