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ขอ้กําหนด และขอ้บงัคบับริษทัฯ ที่เกีย่วกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 

 

1) เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรือผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชมุ 

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่ืองข้อพึงปฏิบัติสาํหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท     

จดทะเบียนลงวันที่ 19 กุมภาพันธ ์2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนถอืเป็นแนวทางปฏบัิติที่ดี ซ่ึงจะเป็น

การสร้างความเช่ือม่ันให้เกิดแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพ่ือให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท       

จดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกาํหนดให้มีการ

ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น

ยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งน้ี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการย่ืนแสดงเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือ

ผู้แทนของผู้ถอืหุ้นที่มีสทิธเิข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเหน็เหมาะสม 

 1. บุคคลธรรมดา 

     1.1 ผู้ถอืหุ้นที่มีสญัชาติไทย 

      (ก) บัตรประจําตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงาน 

                      รัฐวิสาหกจิ) 

 (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สาํเนาบัตรประจําตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง  

                (กรณเีป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ 

     1.2 ผู้ถอืหุ้นชาวต่างชาติ 

      (ก) หนังสอืเดินทางของผู้ถอืหุ้น 

      (ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง 

                      (กรณเีป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ 

 2. นิติบุคคล 

     2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

      (ก) สาํเนาหนังสอืรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกนิ 30 วัน โดย กรมพัฒนาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณชิย์ 

      (ข) สาํเนาบัตรประจาํตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอาํนาจที่ได้ลงนาม 

                      ในหนังสอืมอบฉันทะพร้อมบัตรประจาํตัว หรือหนังสอืเดินทาง(กรณเีป็นชาวต่างชาติ) ผู้รับมอบฉันทะ 

     2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

      (ก) สาํเนาหนังสอืรับรองนิติบุคคล 

      (ข) สาํเนาบัตรประจาํตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอาํนาจที่ได้ลงนาม 

                      ในหนังสอืมอบฉันทะพร้อมบัตรประจาํตัวหรือหนังสอืเดินทาง (กรณเีป็นชาวต่างชาติ) ผู้รับมอบฉันทะ 

 

ในกรณีของสาํเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสาํเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทาํขึ้ นในต่างประเทศ ควรมีการ

รับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพับบลิค 

 

2) วิธีการมอบฉนัทะ 

1.  แบบหนังสอืมอบฉันทะมี 3 แบบ ได้แก่ 

     - แบบ ก. เป็นแบบหนังสอืมอบฉันทะทั่วไป ซ่ึงเป็นแบบง่ายไม่ซับซ้อน 

    - แบบ ข. เป็นแบบหนังสอืมอบฉันทะที่กาํหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอยีดชัดเจนตายตัว 

    - แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ งให้คัสโตเดียน (Custodian)  

         ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
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2.  ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ    

ดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหน่ึงกไ็ด้ สาํหรับผู้ถือหุ้น

นอกจากน้ันจะใช้หนังสอืมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเท่าน้ัน 

 

3. บริษัทฯ ได้จัดส่งเฉพาะหนังสือมอบอาํนาจแบบ ข. มาพร้อมหนังสือนัดประชุมน้ี หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ใช้

หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. สามารถติดต่อขอรับได้ที่ ฝ่ายกาํกบัดูแลกจิการ โทรศัพท ์02-502-0787 

หรือ Download จากเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.mono.co.th 

 

4. ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความ

 ประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียง

 ลงคะแนนแทนได้ โดยสามารถระบุช่ือผู้รับมอบฉันทะได้ 3 ราย ทั้งน้ีเพ่ือความสะดวก กรณีผู้รับมอบฉันทะรายใด

 ติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นกส็ามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้า

 ประชุมได้เพียงรายเดียว 

 

 รายช่ือกรรมการอสิระของบริษัทฯ ที่ผู้ถอืหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะ 

 1. นางพรรณ ีวรวุฒิจงสถติ อายุ 67 ปี ตาํแหน่งกรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ 
    กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 2. นายปรีชา ลีละศิธร อายุ 56 ปี ตาํแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ

  สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 3. นายเกรียงศักดิ์ เธยีรนุกุล อายุ 54 ปี ตาํแหน่งกรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา 

  และพิจารณาค่าตอบแทน 

     ที่อยู่ติดต่อ บริษัท  โมโน  เทคโนโลยี  จาํกดั (มหาชน)  

  เลขที่ 200 หมู่ 4 จัสมิน อนิเตอร์เนช่ันแนล ทาวเวอร์ ช้ัน 16 ถนนแจ้งวัฒนะ   

  ตาํบลปากเกรด็ อาํเภอปากเกรด็  จังหวัดนนทบุรี 11120 

 

 กรรมการอสิระข้างต้นไม่มีส่วนได้เสยีในวาระพิจารณาต่างๆ 

  

 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทาํขึ้นโดย

เลือกแบบใดแบบหน่ึง และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑท์ี่กล่าวข้างต้น ไปยังฝ่ายกาํกับดูแลกิจการของบริษัทฯ พร้อม

เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถงึบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน 

 

5. กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ ในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะให้ครบถ้วน พร้อมแนบสาํเนาบัตรประจาํตัวของผู้มอบ

 ฉันทะ เพ่ือประโยชน์และสทิธขิองท่านในการเข้าร่วมประชุม 

 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับแบบหนังสือมอบฉันทะที่ระบุจาํนวนหุ้นที่ถือมากกว่าจาํนวนหุ้นที่แสดงในสมุด

 ทะเบียนผู้ถอืหุ้น 

 

3) การลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุ 

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และย่ืนเอกสาร หรือหลักฐานเพ่ือตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่

เวลา 12.00 นาฬิกา ของวันองัคารที่ 23 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 
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เม่ือผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงนามเข้าประชุมเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจกบัตรลงคะแนนสาํหรับแต่ละวาระ คนละ 

1 ชุด เพ่ือการลงคะแนนเสยีง ดังน้ี 

  

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จะได้รับบัตรลงคะแนน 1 ชุด 

 

2. ผู้รับมอบฉันทะ 

2.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงไว้ ผู้รับมอบฉันทะจะได้รับแจกบัตรลงคะแนน 1 ชุด 

 สาํหรับการพิจารณาลงคะแนนเสยีง 

2.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุความประสงค์ในการออกเสยีงไว้ในหนังสอืมอบฉันทะ (แบบ ข. หรือแบบ ค.) เรียบร้อย

แล้ว ผู้รับ มอบฉันทะรายน้ันจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนนเสียง ทั้งน้ี เน่ืองจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้นาํคะแนน

เสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระ ไปบันทึกข้อมูลรอไว้เรียบร้อยแล้ว ในขณะรับลงทะเบียน    

ผู้เข้าประชุม และจะนาํการ ออกเสยีงลงคะแนนดังกล่าวในหนังสอืมอบฉันทะมาประมวลผลรวมกบัคะแนนเสยีง

ของผู้ถอืหุ้นรายอื่น (สาํหรับผู้รับมอบ ฉันทะที่ต้องการบัตรลงคะแนนเพ่ือคัดลอกการออกเสียงลงคะแนนของ   

ผู้มอบฉันทะไว้ตรวจสอบ สามารถขอรับบัตรลงคะแนนได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โดยท่านไม่สามารถออกเสียง

ลงคะแนนในที่ประชุมได้อกี 

 

4) การออกเสียงลงคะแนน 

1. ในการพิจารณาวาระต่างๆ ประธานที่ประชุมหรือผู้ดาํเนินการประชุมจะสอบถามในที่ประชุม ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่

 เหน็ด้วยหรืองดออกเสยีงในวาระน้ันๆ หรือไม่ ถ้ามี ขอให้ผู้ถอืหุ้นท่านน้ันยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปรับ

 บัตรลงคะแนนมาประมวลผล โดยการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงของผู้ถือหุ้นตามจาํนวนหุ้นที่   

 ถืออยู่ออกจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย 

 หรืองดออกเสยีงให้ถอืว่าที่ประชุมผู้ถอืหุ้นเหน็ชอบ หรือเหน็ด้วยตามมติที่นาํเสนอ 

 

2. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน และประธานในที่ประชุมอาจจะ

 เชิญให้ผู้ถอืหุ้นน้ันออกจากห้องประชุมช่ัวคราวกไ็ด้ 

 

3. การออกเสยีงเลือกตั้งกรรมการ ใช้หลักเกณฑแ์ละวิธกีารตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 

 

5) ขอ้บงัคบับริษทัในส่วนที่เกีย่วขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 

ข้อ 16.  ให้ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ ์และวิธกีารดังต่อไปน้ี 

(1) ผู้ถอืหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสยีงเท่ากบัหน่ึง (1) หุ้นต่อหน่ึง (1) เสยีง  

(2) ผู้ถอืหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ

กไ็ด้ ในกรณทีี่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการ      

ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในลาํดับถัดลงมามีคะแนนเสยีง

เท่ากันเกินจาํนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียง       

ช้ีขาด 

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) ของ

จาํนวนกรรมการในขณะน้ัน ถ้าจาํนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจาํนวนใกล้

ที่สดุกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการซ่ึงพ้นจากตาํแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตาํแหน่งอกีได้ 
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กรรมการที่จะต้องออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้จับสลากกัน ส่วนปี

หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาํแหน่งนานที่สดุน้ันเป็นผู้ออกจากตาํแหน่ง 

ข้อ 18. นอกจากการพ้นจากตาํแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตาํแหน่งเม่ือ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(4) ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 20 

(5) ศาลมีคาํสั่งให้ออก 

ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง    

ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจาํนวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีง และมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อย

กว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนหุ้นที่ถอืโดยผู้ถอืหุ้นที่มาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีง 

ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบ้ียประชุม บาํเหนจ็ โบนัส 

หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อย

กว่าสองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม โดยอาจกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เป็นจาํนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกาํหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่า       

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่นกไ็ด้ นอกจากน้ี กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบ้ียเล้ียงและ

สวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ข้อความในวรรคหน่ึงจะไม่กระทบกระเทอืนสทิธขิองกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของ

บริษัทในอนัที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท 

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจาํปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วัน

สิ้นสดุของรอบปีบัญชีของบริษัท 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหน่ึง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม 

ผู้ถอืหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดกไ็ด้สดุแต่จะเหน็สมควร 

ผู้ถือหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้า (1/5) ของจาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้น

จาํนวนไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบ (1/10) ของจาํนวนหุ้นที่

จาํหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าช่ือกนัทาํหนังสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใด

ก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นน้ี 

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหน่ึง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือน้ันจากผู้ถือหุ้น

ดังกล่าว 

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทาํเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ

วาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็น

เร่ืองที่จะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเหน็ของคณะกรรมการในเร่ือง

ดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งน้ี ให้ลงโฆษณา

คาํบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า

สาม (3) วัน 

ทั้งน้ี สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้ งสาํนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่

คณะกรรมการจะกาํหนดกไ็ด้ 
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ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า 

(25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม 

(1/3) ของจาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม  

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหน่ึง (1) ช่ัวโมง จาํนวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมา

เข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กาํหนดไว้ในวรรคหน่ึง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะ

ผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอนัระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ันมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น

ร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีน้ีให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วัน ก่อนวัน

ประชุม ในการประชุมคร้ังหลังน้ีไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ

 ปฏบัิติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่

 ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏบัิติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมคนใดคนหน่ึงมาเป็นประธาน

 ในที่ประชุมดังกล่าว 

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหน่ึงมีเสียงหน่ึง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสยีเป็น

พิเศษในเร่ืองใด ผู้ถือหุ้นคนน้ันไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน นอกจากการออกเสียงเลือกตั้ ง

กรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถอืหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงดังต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน

เสยีงเท่ากนั ให้ประธานในที่ประชุมออกเสยีงเพ่ิมขึ้นอกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้ งหมดของ 

ผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกจิการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สาํคัญให้แก่บุคคลอื่น 

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกจิการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 

(ค) การทาํ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สาํคัญ 

การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกจิของบริษัท หรือการควบรวมกจิการกับบุคคลอื่นโดย

มีวัตถุประสงค์เพ่ือการแบ่งผลกาํไรขาดทุนกนั 

(ง) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสอืบริคณห์สนธ ิหรือข้อบังคับของบริษัท 
(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

(ฉ) การเลิกบริษัท  

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 

(ซ) การควบรวมกจิการบริษัทกบับริษัทอื่น 

ข้อ 36. กจิการที่ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นสามัญประจาํปีพึงเรียกประชุมมีดังน้ี 

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถงึกจิการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 

(2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกาํไรขาดทุน 

(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกาํไร และการจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ  

(5) พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบัญชี และ 

(7) กจิการอื่นๆ 

 


