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ข้อกําหนด และข้อบังคับบริษทั ฯ ทีเกียวกับการประชุมผูถ้ อื หุน้
1) เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ อื หุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ อื หุน้ ทีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเรืองข้ อพึงปฏิบัติสาํ หรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
จดทะเบียนลงวันที 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพือให้ บริษัทจดทะเบียนถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ทิ ดีี ซึงจะเป็ น
การสร้ างความเชือมันให้ เกิดแก่ ผ้ ู ถือหุ้ น ผู้ ลงทุน และผู้ทีเกียวข้ องทุกฝ่ าย และเพื อให้ การประชุ มผู้ถื อหุ้ น ของบริษัท
จดทะเบี ยนเป็ นไปด้ วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้ น บริษัท ฯ จึงเห็น ควรกําหนดให้ มีการ
ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม เพือให้ ผ้ ูถือหุ้ น
ยึดถือปฏิบัติต่อไป ทังนี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะผ่อนผันการยืนแสดงเอกสารหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรือ
ผู้แทนของผู้ถอื หุ้นทีมีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมแต่ละรายตามทีบริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม
. บุคคลธรรมดา
. ผู้ถือหุ้นทีมีสญ
ั ชาติไทย
(ก) บั ต รประจํา ตั ว ของผู้ ถื อ หุ้ น (บั ต รประจํา ตั ว ประชาชน หรื อ บั ต รข้ าราชการ หรื อ บั ต รพนั ก งาน
รัฐวิสาหกิจ)
(ข) ในกรณีม อบฉั น ทะ สําเนาบัตรประจําตัว ของผู้มอบฉัน ทะ และบัต รประจําตัว หรือ หนั งสือเดิน ทาง
(กรณีเป็ นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ
. ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ
(ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
(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
. นิติบุคคล
. นิติบุคคลทีจดทะเบียนในประเทศไทย
(ก) สําเนาหนังสือรับรองนิตบิ ุคคล ออกให้ ไม่เกิน 30 วัน โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
(ข) สําเนาบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอาํ นาจทีได้ ลงนาม
ในหนังสือมอบฉันทะพร้ อมบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง(กรณีเป็ นชาวต่างชาติ) ผู้รับมอบฉันทะ
2.2 นิตบิ ุคคลทีจดทะเบียนในต่างประเทศ
(ก) สําเนาหนังสือรับรองนิตบิ ุคคล
(ข) สําเนาบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอาํ นาจทีได้ ลงนาม
ในหนังสือมอบฉันทะพร้ อมบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างชาติ) ผู้รับมอบฉันทะ
ในกรณีของสําเนาเอกสารจะต้ องมีการรับรองสําเนาถูกต้ อง และหากเป็ นเอกสารทีจัดทําขึนในต่ างประเทศ ควรมีการ
รับรองลายมือชือโดยโนตารีพับบลิค
2) วิธีการมอบฉันทะ
1. แบบหนังสือมอบฉันทะมี 3 แบบ ได้ แก่
- แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัวไป ซึงเป็ นแบบง่ายไม่ซับซ้ อน
- แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทีกําหนดรายการต่างๆ ทีจะมอบฉันทะทีละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็ นแบบทีใช้ เฉพาะกรณี ผ้ ู ถื อ หุ้ นเป็ นผู้ ลงทุ น ต่ า งประเทศและแต่ ง ตังให้ คัส โตเดีย น (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
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2. ในกรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้ น จะใช้ หนั งสือมอบฉันทะได้ ทังแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึงก็ได้ สําหรับผู้ถือหุ้ น
นอกจากนันจะใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึงเท่านัน
3. บริษัทฯ ได้ จัดส่งเฉพาะหนังสือมอบอํานาจแบบ ข. มาพร้ อมหนังสือนัดประชุมนี หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. สามารถติดต่อขอรับได้ ที ฝ่ ายกํากับดูแลกิจการ โทรศัพท์ -502-078
หรือ Download จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที www.mono.co.th
4. ถ้ าผู้ถือหุ้น ไม่ สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉั นทะให้ บุคคลใดบุคคลหนึงตามความ
ประสงค์ ของผู้ ถื อหุ้ นเป็ นผู้รับมอบฉั น ทะ หรือเลือ กมอบฉั น ทะให้ กรรมการอิสระของบริษัท ฯ เป็ นผู้ อ อกเสียง
ลงคะแนนแทนได้ โดยสามารถระบุชือผู้รับมอบฉันทะได้ 3 ราย ทังนีเพือความสะดวก กรณีผ้ ูรับมอบฉันทะรายใด
ติดภารกิจไม่สามารถเข้ าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอืนก็สามารถเข้ าประชุมแทนได้ แต่ผ้ ูรับมอบฉันทะมีสทิ ธิเข้ า
ประชุมได้ เพียงรายเดียว
รายชือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ทีผู้ถอื หุ้นอาจเลือกมอบฉันทะ
1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต อายุ 68 ปี ตําแหน่งประธานกรมมการ และกรรมการอิสระ
2. นายปรีชา ลีละศิธร
อายุ 7 ปี ตําแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายเกรียงศักดิ เธียรนุกุล อายุ 5 ปี ตําแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ทีอยู่ตดิ ต่อ
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
เลขที 29/9 หมู่ที 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตําบลบางพลับ
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
กรรมการอิสระข้ างต้ นไม่มสี ่วนได้ เสียในวาระพิจารณาต่างๆ
ผู้ถือหุ้นทีประสงค์ให้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะทีได้ จัดทําขึนโดย
เลือกแบบใดแบบหนึง และลงนามครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ทกล่
ี าวข้ างต้ น ไปยังฝ่ ายกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ พร้ อม
เอกสารต่างๆ ทีเกียวข้ อง โดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้ าก่อนการประชุมอย่างน้ อย วัน
5. กรุณ ากรอกข้ อมูลต่างๆ ในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะให้ ครบถ้ วน พร้ อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวของผู้มอบ
ฉันทะ เพือประโยชน์และสิทธิของท่านในการเข้ าร่วมประชุม
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับแบบหนังสือมอบฉันทะทีระบุจาํ นวนหุ้นทีถือมากกว่าจํานวนหุ้ นทีแสดงในสมุด
ทะเบียนผู้ถอื หุ้น
3) การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยืนเอกสาร หรือหลักฐานเพือตรวจสอบ ณ สถานทีประชุมได้ ตงแต่
ั
เวลา 12.00 นาฬกิ า ของวันจันทร์ที 10 สิงหาคม 2563 เป็ นต้ นไป
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เมือผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงนามเข้ าประชุมเรียบร้ อยแล้ ว เจ้ าหน้ าทีจะแจกบัตรลงคะแนนสําหรับแต่ละวาระ คนละ
1 ชุด เพือการลงคะแนนเสียง ดังนี
1. ผู้ถอื หุ้นทีมาประชุมด้ วยตนเอง จะได้ รับบัตรลงคะแนน ชุด
2. ผู้รับมอบฉันทะ
2.1 กรณีทผูี ้ ถือหุ้ นไม่ ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงไว้ ผู้รับมอบฉันทะจะได้ รับแจกบัตรลงคะแนน ชุด
สําหรับการพิจารณาลงคะแนนเสียง
2.2 กรณีทผูี ้ ถือหุ้นได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข. หรือแบบ ค.) เรียบร้ อย
แล้ ว ผู้รับ มอบฉันทะรายนันจะไม่ได้ รับแจกบัตรลงคะแนนเสียง ทังนี เนืองจากเจ้ าหน้ าทีบริษัทฯ ได้ นาํ คะแนน
เสียงทีผู้ถือหุ้นระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระ ไปบันทึกข้ อมูลรอไว้ เรียบร้ อยแล้ ว ในขณะรับลงทะเบียน
ผู้เข้ าประชุม และจะนําการ ออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวในหนังสือมอบฉันทะมาประมวลผลรวมกับคะแนนเสียง
ของผู้ถือหุ้นรายอืน (สําหรับผู้รับมอบ ฉันทะทีต้ องการบัตรลงคะแนนเพือคัดลอกการออกเสียงลงคะแนนของ
ผู้มอบฉันทะไว้ ตรวจสอบ สามารถขอรับบัตรลงคะแนนได้ ทเจ้
ี าหน้ าทีของบริษัทฯ โดยท่านไม่สามารถออกเสียง
ลงคะแนนในทีประชุมได้ อกี
4) การออกเสียงลงคะแนน
1. ในการพิจารณาวาระต่างๆ ประธานทีประชุมหรือผู้ดาํ เนินการประชุมจะสอบถามในทีประชุม ว่ามีผ้ ูถือหุ้นท่านใดไม่
เห็นด้ วยหรืองดออกเสียงในวาระนันๆ หรือไม่ ถ้ ามี ขอให้ ผ้ ถู อื หุ้นท่านนันยกมือขึน จะมีเจ้ าหน้ าทีของบริษัทฯ ไปรับ
บัตรลงคะแนนมาประมวลผล โดยการหักคะแนนเสียงทีไม่เห็นด้ วย หรืองดออกเสียงของผู้ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นที
ถืออยู่ ออกจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทังหมดทีมาร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง ถ้ าไม่มีผ้ ูถือหุ้ น ทีไม่เห็นด้ วย
หรืองดออกเสียงให้ ถอื ว่าทีประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรือเห็นด้ วยตามมติทนํี าเสนอ
2. ผู้ถอื หุ้นทีมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรืองใด ห้ ามมิให้ ออกเสียงลงคะแนนในเรืองนัน และประธานในทีประชุมอาจจะ
เชิญให้ ผ้ ถู อื หุ้นนันออกจากห้ องประชุมชัวคราวก็ได้
3. การออกเสียงเลือกตังกรรมการ ใช้ หลักเกณฑ์และวิธกี ารตามข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ
5) ข้อบังคับบริษทั ในส่วนทีเกียวข้องกับการประชุมผูถ้ อื หุน้
ข้ อ 16. ให้ ทประชุ
ี มผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารดังต่อไปนี
(1) ผู้ถอื หุ้นคนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง ( ) หุ้นต่อหนึง ( ) เสียง
(2) ผู้ถอื หุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงทีมีอยู่ทงหมดตาม
ั
( ) เลือกตังบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการ
ก็ได้ ในกรณีทเลื
ี อกตังบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลทีได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการ
ทีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตังในครังนัน ในกรณีทบุี คคลซึงได้ รบั การเลือกตังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจํานวนกรรมการทีจะพึ งมีหรือจะพึงเลือกตังในครังนัน ให้ ป ระธานทีประชุมเป็ นผู้ออกเสียง
ชีขาด
ข้ อ 17. ในการประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญ ประจําปี ทุกครัง ให้ กรรมการออกจากตําแหน่ งจํานวนหนึงในสาม ( / ) ของ
จํานวนกรรมการในขณะนัน ถ้ าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้
ทีสุดกับส่วนหนึงในสาม ( / ) กรรมการซึงพ้ นจากตําแหน่ง อาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตําแหน่งอีกได้
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กรรมการทีจะต้ อ งออกจากตํา แหน่ ง ในปี แรกและปี ทีสองภายหลั ง จดทะเบี ย นบริ ษั ท นั น ให้ จั บ สลากกัน
ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสุดนันเป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง
ข้ อ

. นอกจากการพ้ นจากตําแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการจะพ้ นจากตําแหน่งเมือ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุ ณ สมบัติ หรือ มีลักษณะต้ องห้ า มตามกฎหมายว่ าด้ วยบริษัท มหาชนจํากัด และกฎหมายว่ าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(4) ทีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออกตามข้ อ 0
(5) ศาลมีคาํ สังให้ ออก

ข้ อ 20. ทีประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี ( / ) ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อย
กว่ากึงหนึงของจํานวนหุ้นทีถือโดยผู้ถอื หุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ข้ อ 2. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบียประชุม บําเหน็จ โบนัส
หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืน ตามทีทีประชุมผู้ถอื หุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสาม ( / ) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุม โดยอาจกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
เป็ นจํานวนแน่ นอนหรือวางเป็ นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกําหนดไว้ เป็ นคราวๆ หรือให้ มีผลตลอดไปจนกว่ า
ทีประชุมผู้ถือหุ้ นจะมีมติเปลียนแปลงเป็ นอย่างอืนก็ได้ นอกจากนี กรรมการบริษัทมีสิทธิได้ รับเบียเลียงและ
สวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
ข้ อความในวรรคหนึงจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการทีได้ รับการแต่งตังมาจากพนักงานหรือลูกจ้ างของ
บริษัทในอันทีจะได้ รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเป็ นพนักงานหรือลูกจ้ างของบริษัท
ข้ อ 31. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นการประชุมสามัญ ประจําปี ภายในสี ( ) เดือน นับแต่ วัน
สินสุดของรอบปี บัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถอื หุ้นคราวอืนนอกจากวรรคหนึง ให้ เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม
ผู้ถอื หุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้ นซึงมีห้ ุ นนับรวมกันได้ ไม่ น้อยกว่าหนึงในห้ า ( / ) ของจํานวนหุ้ นทีจําหน่ ายได้ ทงหมด
ั
หรือผู้ถือหุ้น
จํานวนไม่ น้ อยกว่ ายีสิบห้ า ( ) คน ซึงมีห้ ุน นั บรวมกันได้ ไม่น้ อยกว่าหนึงในสิบ ( / ) ของจํานวนหุ้ น ที
จําหน่ายได้ ทงหมดจะเข้
ั
าชือกันทําหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือใด
ก็ไ ด้ แต่ ต้ องระบุ เหตุ ผ ลในการที ขอให้ เรี ย กประชุ ม ไว้ ใ ห้ ชั ด เจนในหนั ง สื อ ดั ง กล่ า วด้ ว ย ในกรณี เช่ น นี
คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึง ( ) เดือน นับแต่วันทีได้ รับหนังสือนันจากผู้ถือหุ้น
ดังกล่าว
ข้ อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรืองทีจะเสนอต่อทีประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชัดเจนว่าเป็ น
เรืองทีจะเสนอเพือทราบ เพืออนุมตั ิ หรือเพือพิจารณา แล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็นของคณะกรรมการในเรือง
ดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ูถอื หุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด ( ) วันก่อนวันประชุม ทังนี ให้ ลงโฆษณา
คําบอกกล่ าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม ( ) วัน เป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่ า
สาม ( ) วัน
ทังนี สถานทีทีจะใช้ เป็ นทีประชุ มจะอยู่ ในจั งหวั ดอัน เป็ นทีตังสํานั กงานใหญ่ ของบริษั ท หรือ ทีอืนใดตามที
คณะกรรมการจะกําหนดก็ได้
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ข้ อ 33. ในการประชุ มผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ูถือหุ้ นและผู้รับมอบฉัน ทะจากผู้ถือหุ้ น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้ อยกว่ ายีสิบห้ า
( ) คน หรือไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด และต้ องมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึงในสาม
( / ) ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทปรากฏว่
ี
าการประชุมผู้ถือหุ้นครังใด เมือล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึง ( ) ชัวโมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึงมา
เข้ าร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ ในวรรคหนึง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรียกนัดเพราะ
ผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น
ร้ องขอ ให้ นัดประชุมใหม่ และในกรณีนีให้ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด ( ) วัน ก่อนวัน
ประชุม ในการประชุมครังหลังนีไม่บังคับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 34. ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานทีประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีทประธานกรรมการไม่
ี
อยู่ในทีประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้ าทีได้ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานในทีประชุม ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่
ในทีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัตหิ น้ าทีได้ ให้ ทประชุ
ี มเลือกผู้ถอื หุ้นซึงมาประชุมคนใดคนหนึงมาเป็ นประธาน
ในทีประชุมดังกล่าว
ข้ อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในทีประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ถือว่าหุ้นหนึงมีเสียงหนึง และผู้ถอื หุ้นคนใดมีส่วนได้ เสียเป็ น
พิ เศษในเรืองใด ผู้ ถื อ หุ้ นคนนั นไม่ มี สิท ธิออกเสีย งลงคะแนนในเรื องนั น นอกจากการออกเสีย งเลื อ กตั ง
กรรมการ และมติของทีประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี
(1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกเสียงหนึงเป็ นเสียงชีขาด
(2) ในกรณี ดั ง ต่ อ ไปนี ให้ ถื อ คะแนนเสี ย งไม่ น้ อยกว่ า สามในสี ( / ) ของจํา นวนเสีย งทั งหมดของ
ผู้ถอื หุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททังหมดหรือบางส่วนทีสําคัญให้ แก่บุคคลอืน
(ข) การซือหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอืนมาเป็ นของบริษัท
(ค) การทํา แก้ ไข หรือยกเลิกสัญญาเกียวกับการให้ เช่ ากิจการของบริษัททังหมดหรือบางส่วนทีสําคัญ
การมอบหมายให้ บุคคลอืนใดเข้ าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอืนโดย
มีวัตถุประสงค์เพือการแบ่งผลกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้ อบังคับของบริษัท
(จ) การเพิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ฉ) การเลิกบริษัท
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอืน
ข้ อ 36. กิจการทีทีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี พึงเรียกประชุมมีดังนี
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

รับทราบรายงานของคณะกรรมการทีแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปี ทีผ่านมา
พิจารณาอนุมตั งิ บดุล และบัญชีกาํ ไรขาดทุน
พิจารณาอนุมตั จิ ัดสรรเงินกําไร และการจ่ายเงินปันผล
พิจารณาเลือกตังกรรมการใหม่แทนกรรมการทีพ้ นจากตําแหน่งตามวาระ
พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
พิจารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี และ
กิจการอืนๆ
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