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ข้อกําหนด และข้อบังคับบริษทั ฯ ที่เกีย่ วกับการประชุมผูถ้ อื หุน้
1) เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ อื หุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ อื หุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเรื่องข้ อพึงปฏิบัติสาํ หรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้ นของบริษัท
จดทะเบียนลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ บริษัทจดทะเบียนถือเป็ นแนวทางปฏิบัติท่ดี ี ซึ่งจะเป็ น
การสร้ างความเชื่ อมั่น ให้ เกิดแก่ผ้ ู ถือหุ้ น ผู้ ลงทุ น และผู้ ท่ีเกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย และเพื่ อให้ การประชุ มผู้ ถือหุ้ นของบริษัท
จดทะเบีย นเป็ นไปด้ วยความโปร่ งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ ต่ อผู้ ถือหุ้ น บริ ษัทฯ จึงเห็น ควรกําหนดให้ มีการ
ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้ นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้ นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม เพื่ อให้ ผ้ ูถือหุ้ น
ยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้ นหรือ
ผู้แทนของผู้ถอื หุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม
1. บุคคลธรรมดา
1.1 ผู้ถอื หุ้นที่มีสญ
ั ชาติไทย
(ก) บั ต รประจํา ตั ว ของผู้ ถื อ หุ้ น (บั ต รประจํา ตั ว ประชาชน หรื อ บั ต รข้ า ราชการ หรื อ บั ต รพนั ก งาน
รัฐวิสาหกิจ)
(ข) ในกรณี ม อบฉั น ทะ สําเนาบั ตรประจําตั วของผู้ ม อบฉั น ทะ และบั ต รประจําตั วหรื อ หนั งสือ เดิ น ทาง
(กรณีเป็ นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ
1.2 ผู้ถอื หุ้นชาวต่างชาติ
(ก) หนังสือเดินทางของผู้ถอื หุ้น
(ข) ในกรณี ม อบฉั น ทะ หนั ง สื อ เดิ น ทางของผู้ มอบฉั น ทะ และบั ต รประจํา ตั ว หรื อ หนั ง สื อ เดิ น ทาง
(กรณีเป็ นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ
2. นิติบุคคล
2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
(ก) สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ ไม่เกิน 30 วัน โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
(ข) สําเนาบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอาํ นาจที่ได้ ลงนาม
ในหนังสือมอบฉันทะพร้ อมบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง(กรณีเป็ นชาวต่างชาติ) ผู้รับมอบฉันทะ
2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
(ก) สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
(ข) สําเนาบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอาํ นาจที่ได้ ลงนาม
ในหนังสือมอบฉันทะพร้ อมบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างชาติ) ผู้รับมอบฉันทะ
ในกรณีของสําเนาเอกสารจะต้ องมีการรับรองสําเนาถูกต้ อง และหากเป็ นเอกสารที่จัดทําขึ้นในต่ างประเทศ ควรมีการ
รับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค
2) วิธีการมอบฉันทะ
1. แบบหนังสือมอบฉันทะมี 3 แบบ ได้ แก่
- แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็ นแบบง่ายไม่ซับซ้ อน
- แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กาํ หนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็ นแบบที่ ใ ช้ เฉพาะกรณี ผ้ ู ถื อ หุ้ นเป็ นผู้ ล งทุ น ต่ างประเทศและแต่ ง ตั้ ง ให้ คั ส โตเดี ย น (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
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2. ในกรณีผ้ ูถือหุ้ นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่ งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้ นจะใช้ ห นั งสือมอบฉั นทะได้ ท้ังแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ งก็ได้ สําหรับผู้ ถือหุ้ น
นอกจากนั้นจะใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
3. บริษัทฯ ได้ จัดส่งเฉพาะหนังสือมอบอํานาจแบบ ข. มาพร้ อมหนังสือนัดประชุ มนี้ หากผู้ถือหุ้ นท่านใดประสงค์ใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. สามารถติดต่อขอรับได้ ท่ี ฝ่ ายกํากับดูแลกิจการ โทรศัพท์ 02-502-0787
หรือ Download จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.mono.co.th
4. ถ้ าผู้ถือหุ้ นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้ นอาจเลือกมอบฉันทะให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความ
ประสงค์ ของผู้ ถือ หุ้ น เป็ นผู้ รับ มอบฉั น ทะ หรื อ เลื อ กมอบฉั น ทะให้ ก รรมการอิสระของบริ ษั ท ฯ เป็ นผู้ อ อกเสีย ง
ลงคะแนนแทนได้ โดยสามารถระบุช่ ือผู้รับมอบฉันทะได้ 3 ราย ทั้งนี้เพื่อความสะดวก กรณีผ้ ูรับมอบฉันทะรายใด
ติดภารกิจไม่สามารถเข้ าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้ าประชุมแทนได้ แต่ผ้ ูรับมอบฉันทะมีสิทธิเข้ า
ประชุมได้ เพียงรายเดียว
รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ผ้ ูถอื หุ้นอาจเลือกมอบฉันทะ
1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต อายุ 66 ปี ตําแหน่งกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายปรีชา ลีละศิธร
อายุ 55 ปี ตําแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล อายุ 53 ปี ตําแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
ที่อยู่ติดต่อ
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 200 หมู่ 4 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนแจ้ งวัฒนะ
ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
กรรมการอิสระข้ างต้ นไม่มีส่วนได้ เสียในวาระพิจารณาต่างๆ
ผู้ถือหุ้ นที่ประสงค์ให้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้ จัดทําขึ้นโดย
เลือกแบบใดแบบหนึ่ง และลงนามครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ท่กี ล่าวข้ างต้ น ไปยังฝ่ ายกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ พร้ อม
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้ าก่อนการประชุมอย่างน้ อย 1 วัน
5. กรุณากรอกข้ อมูลต่างๆ ในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะให้ ครบถ้ วน พร้ อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวของผู้มอบ
ฉันทะ เพื่อประโยชน์และสิทธิของท่านในการเข้ าร่วมประชุม
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับแบบหนังสือมอบฉันทะที่ระบุจาํ นวนหุ้ นที่ถือมากกว่าจํานวนหุ้ นที่แสดงในสมุด
ทะเบียนผู้ถอื หุ้น
3) การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ ต้ังแต่
เวลา 12.00 นาฬิกา ของวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เป็ นต้ นไป
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เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงนามเข้ าประชุมเรียบร้ อยแล้ ว เจ้ าหน้ าที่จะแจกบัตรลงคะแนนสําหรับแต่ละวาระ คนละ
1 ชุด เพื่อการลงคะแนนเสียง ดังนี้
1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง จะได้ รับบัตรลงคะแนน 1 ชุด
2. ผู้รับมอบฉันทะ
2.1 กรณีท่ีผ้ ูถือหุ้ นไม่ ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงไว้ ผู้รับมอบฉันทะจะได้ รับแจกบัตรลงคะแนน 1 ชุ ด
สําหรับการพิจารณาลงคะแนนเสียง
2.2 กรณีท่ผี ้ ูถือหุ้นได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข. หรือแบบ ค.) เรียบร้ อย
แล้ ว ผู้รับ มอบฉันทะรายนั้นจะไม่ได้ รับแจกบัตรลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ เนื่องจากเจ้ าหน้ าที่บริษัทฯ ได้ นาํ คะแนน
เสียงที่ผ้ ูถือหุ้ นระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระ ไปบันทึกข้ อมูลรอไว้ เรียบร้ อยแล้ ว ในขณะรับลงทะเบียน
ผู้เข้ าประชุม และจะนําการ ออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวในหนังสือมอบฉันทะมาประมวลผลรวมกับคะแนนเสียง
ของผู้ถอื หุ้นรายอื่น (สําหรับผู้รับมอบ ฉันทะที่ต้องการบัตรลงคะแนนเพื่อคัดลอกการออกเสียงลงคะแนนของ
ผู้มอบฉันทะไว้ ตรวจสอบ สามารถขอรับบัตรลงคะแนนได้ ท่เี จ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ โดยท่านไม่สามารถออกเสียง
ลงคะแนนในที่ประชุมได้ อกี
4) การออกเสียงลงคะแนน
1. ในการพิจารณาวาระต่างๆ ประธานที่ประชุมหรือผู้ดาํ เนินการประชุมจะสอบถามในที่ประชุม ว่ามีผ้ ูถือหุ้นท่านใดไม่
เห็นด้ วยหรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ หรือไม่ ถ้ ามี ขอให้ ผ้ ูถอื หุ้นท่านนั้นยกมือขึ้น จะมีเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ ไปรับ
บัตรลงคะแนนมาประมวลผล โดยการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย หรืองดออกเสียงของผู้ถือหุ้ นตามจํานวนหุ้ นที่
ถืออยู่ ออกจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้ นทั้งหมดที่มาร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ถ้ าไม่ มีผ้ ูถือหุ้ นที่ไม่เห็นด้ วย
หรืองดออกเสียงให้ ถอื ว่าที่ประชุมผู้ถอื หุ้นเห็นชอบ หรือเห็นด้ วยตามมติท่นี าํ เสนอ
2. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่องใด ห้ ามมิให้ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะ
เชิญให้ ผ้ ูถอื หุ้นนั้นออกจากห้ องประชุมชั่วคราวก็ได้
3. การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ ใช้ หลักเกณฑ์และวิธกี ารตามข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 16
5) ข้อบังคับบริษทั ในส่วนที่เกีย่ วข้องกับการประชุมผูถ้ อื หุน้
ข้ อ 16. ให้ ท่ปี ระชุมผู้ถอื หุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถอื หุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
(2) ผู้ถอื หุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ท้งั หมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการ
ก็ได้ ในกรณีท่เี ลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ูใดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลที่ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีท่บี ุคคลซึ่งได้ รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึ งมีหรือจะพึ งเลือกตั้งในครั้งนั้ น ให้ ประธานที่ประชุ มเป็ นผู้ออกเสียง
ชี้ขาด
ข้ อ 17. ในการประชุ มผู้ ถือหุ้ นสามัญ ประจําปี ทุกครั้ง ให้ กรรมการออกจากตําแหน่ งจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จํานวนกรรมการในขณะนั้น ถ้ าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้
ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้ นจากตําแหน่ง อาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตําแหน่งอีกได้
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 7.
กรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ จับสลากกัน ส่วนปี
หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ นั้นเป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง
ข้ อ 18. นอกจากการพ้ นจากตําแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการจะพ้ นจากตําแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุ ณ สมบั ติ หรื อ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ ามตามกฎหมายว่ าด้ วยบริ ษั ท มหาชนจํากัด และกฎหมายว่ าด้ ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(4) ที่ประชุมผู้ถอื หุ้นลงมติให้ ออกตามข้ อ 20
(5) ศาลมีคาํ สั่งให้ ออก
ข้ อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้ นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ้นที่ถอื โดยผู้ถอื หุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ข้ อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส
หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
เป็ นจํานวนแน่ นอนหรือวางเป็ นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกําหนดไว้ เป็ นคราวๆ หรือให้ มีผลตลอดไปจนกว่ า
ที่ประชุ มผู้ถือหุ้ นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้ รับเบี้ยเลี้ยงและ
สวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
ข้ อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้ รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้ างของ
บริษัทในอันที่จะได้ รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรือลูกจ้ างของบริษัท
ข้ อ 31. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุ มผู้ ถือหุ้ น เป็ นการประชุ มสามัญ ประจําปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่ วัน
สิ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้ เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม
ผู้ถอื หุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้ นซึ่งมีห้ ุ นนับรวมกันได้ ไม่ น้อยกว่ าหนึ่งในห้ า (1/5) ของจํานวนหุ้ นที่จาํ หน่ ายได้ ท้ังหมด หรือผู้ถือหุ้ น
จํานวนไม่ น้อยกว่ ายี่สิบห้ า (25) คน ซึ่ งมีห้ ุ นนับรวมกันได้ ไม่ น้อยกว่ าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุ้ นที่
จําหน่ายได้ ท้งั หมดจะเข้ าชื่อกันทําหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใด
ก็ไ ด้ แต่ ต้ องระบุ เหตุ ผ ลในการที่ ข อให้ เรี ย กประชุ ม ไว้ ใ ห้ ชั ด เจนในหนั ง สื อ ดั ง กล่ า วด้ วย ในกรณี เช่ น นี้
คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้ นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้ รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้ น
ดังกล่าว
ข้ อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้ น ให้ คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุ ม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุ มพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชัดเจนว่ าเป็ น
เรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้ วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง
ดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ ลงโฆษณา
คําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า
สาม (3) วัน
ทั้งนี้ สถานที่ท่ีจะใช้ เป็ นที่ป ระชุ ม จะอยู่ ในจังหวัด อัน เป็ นที่ต้ั งสํานั กงานใหญ่ ข องบริ ษั ท หรื อที่อ่ืน ใดตามที่
คณะกรรมการจะกําหนดก็ได้
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 7.
ข้ อ 33. ในการประชุ มผู้ ถือหุ้ น ต้ องมีผ้ ู ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉั นทะจากผู้ ถือหุ้ น (ถ้ ามี) มาประชุ มไม่ น้อยกว่ ายี่สิบห้ า
(25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้ องมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
(1/3) ของจํานวนหุ้นที่จาํ หน่ายได้ แล้ วทั้งหมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีท่ปี รากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้ นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จํานวนผู้ถือหุ้ นซึ่งมา
เข้ าร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาํ หนดไว้ ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรียกนัดเพราะ
ผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น
ร้ องขอ ให้ นัดประชุมใหม่ และในกรณีน้ ีให้ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้ นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวัน
ประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 34. ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีท่ปี ระธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้ าที่ได้ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่
ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ ให้ ท่ปี ระชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็ นประธาน
ในที่ประชุมดังกล่าว
ข้ อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้ เสียเป็ น
พิ เศษในเรื่ อ งใด ผู้ ถื อ หุ้ นคนนั้ น ไม่ มี สิ ท ธิอ อกเสีย งลงคะแนนในเรื่ อ งนั้ น นอกจากการออกเสีย งเลื อ กตั้ ง
กรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถอื หุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี้ขาด
(2) ในกรณี ดั ง ต่ อ ไปนี้ ให้ ถื อ คะแนนเสี ย งไม่ น้ อยกว่ า สามในสี่ (3/4) ของจํา นวนเสี ย งทั้ ง หมดของ
ผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สาํ คัญให้ แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็ นของบริษัท
(ค) การทํา แก้ ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สาํ คัญ
การมอบหมายให้ บุคคลอื่นใดเข้ าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้ อบังคับของบริษัท
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ฉ) การเลิกบริษัท
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
ข้ อ 36. กิจการที่ท่ปี ระชุมผู้ถอื หุ้นสามัญประจําปี พึงเรียกประชุมมีดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกาํ ไรขาดทุน
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร และการจ่ายเงินปันผล
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ
พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี และ
กิจการอื่นๆ
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