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ขอ้กําหนด และขอ้บงัคบับริษทัฯ ทีเกียวกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 

1) เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรือผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม 

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรืองข้อพึงปฏบิัติสาํหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท     

จดทะเบยีนลงวันท ี19 กุมภาพันธ ์2542 โดยมวีัตถุประสงคเ์พือให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏบิตัทิดี ีซงึจะเป็น

การสร้างความเชือมันให้เกิดแก่ผู้ถือหุ้ น ผู้ลงทุน และผู้ทีเกียวข้องทุกฝ่าย และเพือให้การประชุมผู้ถือหุ้ นของบริษัท       

จดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้ น บริษัทฯ จึงเห็นควรกาํหนดให้มีการ

ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้ นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้ นทีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพือให้ผู้ถือหุ้ น

ยึดถือปฏิบัติต่อไป ทังนี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะผ่อนผันการยืนแสดงเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้ นหรือ

ผู้แทนของผู้ถอืหุ้นทมีีสทิธเิข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามทบีริษัทฯ จะพิจารณาเหน็เหมาะสม 

 . บุคคลธรรมดา 

     .  ผู้ถือหุ้นทมีีสญัชาตไิทย 

      (ก) บัตรประจําตัวของผู้ ถือหุ้ น (บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงาน 

                      รัฐวิสาหกจิ) 

 (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สาํเนาบัตรประจําตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง  

                (กรณีเป็นชาวต่างชาต)ิ ของผู้รับมอบฉันทะ 

     .  ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาต ิ

      (ก) หนังสอืเดนิทางของผู้ถือหุ้น 

      (ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้ มอบฉันทะ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง 

                      (กรณีเป็นชาวต่างชาต)ิ ของผู้รับมอบฉันทะ 

 . นิติบุคคล 

     .  นิติบุคคลทจีดทะเบยีนในประเทศไทย 

      (ก) สาํเนาหนังสอืรับรองนิตบุิคคล ออกให้ไม่เกนิ 30 วัน โดย กรมพัฒนาธรุกจิการค้า กระทรวงพาณชิย์ 

      (ข) สาํเนาบัตรประจาํตัว หรือหนังสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาต)ิ ของกรรมการผู้มีอาํนาจทไีด้ลงนาม 

                      ในหนังสอืมอบฉันทะพร้อมบตัรประจาํตวั หรือหนังสอืเดนิทาง(กรณีเป็นชาวต่างชาต)ิ ผู้รับมอบฉันทะ 

     2.2 นิตบิุคคลทจีดทะเบยีนในต่างประเทศ 

      (ก) สาํเนาหนังสอืรับรองนิตบุิคคล 

      (ข) สาํเนาบัตรประจาํตัว หรือหนังสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาต)ิ ของกรรมการผู้มีอาํนาจทไีด้ลงนาม 

                      ในหนังสอืมอบฉันทะพร้อมบตัรประจาํตวัหรือหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาต)ิ ผู้รับมอบฉันทะ 

 

ในกรณีของสาํเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสาํเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารทีจัดทาํขึนในต่างประเทศ ควรมีการ

รับรองลายมอืชอืโดยโนตารีพับบลิค 

 

2) วิธีการมอบฉนัทะ 

1.  แบบหนังสอืมอบฉันทะม ี 3 แบบ ได้แก่ 

     - แบบ ก. เป็นแบบหนังสอืมอบฉันทะทวัไป ซงึเป็นแบบง่ายไม่ซับซ้อน 

    - แบบ ข. เป็นแบบหนังสอืมอบฉันทะทกีาํหนดรายการต่างๆ ทจีะมอบฉันทะทลีะเอยีดชัดเจนตายตัว 

    - แบบ ค. เป็นแบบทีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้คัสโตเดียน (Custodian)  

         ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
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2.  ในกรณีผู้ถือหุ้ นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ    

ดูแลหุ้ นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทังแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึงกไ็ด้ สาํหรับผู้ถือหุ้ น

นอกจากนันจะใช้หนังสอืมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึงเท่านัน 

 

3. บริษัทฯ ได้จัดส่งเฉพาะหนังสือมอบอาํนาจแบบ ข. มาพร้อมหนังสือนัดประชุมนี หากผู้ถือหุ้ นท่านใดประสงค์ใช้

หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. สามารถติดต่อขอรับได้ท ีฝ่ายกาํกบัดูแลกจิการ โทรศัพท ์ -502-078  

หรือ Download จากเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ท ีwww.mono.co.th 

 

4. ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้ นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึงตามความ

 ประสงค์ของผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ ออกเสียง

 ลงคะแนนแทนได้ โดยสามารถระบุชือผู้รับมอบฉันทะได้ 3 ราย ทงันีเพือความสะดวก กรณีผู้รับมอบฉันทะรายใด

 ตดิภารกจิไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอืนกส็ามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธเิข้า

 ประชุมได้เพียงรายเดยีว 

 

 รายชือกรรมการอสิระของบริษัทฯ ทผีู้ถอืหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะ 

 1. นางพรรณ ีวรวุฒิจงสถิต อายุ 68 ปี ตาํแหน่งประธานกรมมการ และกรรมการอสิระ  
 2. นายปรีชา ลีละศิธร อายุ 7 ปี ตาํแหน่งกรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

    และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 3. นายเกรียงศักด ิเธยีรนุกุล อายุ 5 ปี ตาํแหน่งกรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ  

    และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

     ทอียู่ตดิต่อ บริษัท  โมโน  เทคโนโลยี  จาํกดั (มหาชน)  

  เลขท ี29/9 หมู่ท ี4 ถนนชัยพฤกษ์ ตาํบลบางพลับ 

  อาํเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 11120 

 

 กรรมการอสิระข้างต้นไม่มส่ีวนได้เสยีในวาระพิจารณาต่างๆ 

  

 ผู้ถือหุ้นทปีระสงค์ให้กรรมการอสิระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสอืมอบฉันทะทไีด้จัดทาํขนึโดย

เลือกแบบใดแบบหนึง และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑท์กีล่าวข้างต้น ไปยังฝ่ายกาํกับดูแลกจิการของบรษิัทฯ พร้อม

เอกสารต่างๆ ทเีกยีวข้อง โดยส่งถงึบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย  วัน 

 

5. กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ ในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะให้ครบถ้วน พร้อมแนบสาํเนาบัตรประจาํตัวของผู้มอบ

 ฉันทะ เพือประโยชน์และสทิธขิองท่านในการเข้าร่วมประชุม 

 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับแบบหนังสอืมอบฉันทะทีระบุจาํนวนหุ้นทีถือมากกว่าจํานวนหุ้นทีแสดงในสมุด

 ทะเบยีนผู้ถอืหุ้น 

 

3) การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยืนเอกสาร หรือหลักฐานเพือตรวจสอบ ณ สถานทปีระชุมได้ตงัแต่

เวลา 12.00 นาฬกิา ของวันจันทรท์ ี10 สงิหาคม 2563 เป็นต้นไป 
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เมอืผู้ถือหุ้นหรอืผู้รับมอบฉันทะลงนามเข้าประชุมเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าทจีะแจกบัตรลงคะแนนสาํหรับแต่ละวาระ คนละ 

1 ชุด เพือการลงคะแนนเสยีง ดังน ี

  

1. ผู้ถอืหุ้นทมีาประชุมด้วยตนเอง จะได้รับบัตรลงคะแนน  ชุด 

 

2. ผู้รับมอบฉันทะ 

2.1 กรณีทผีู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงไว้ ผู้รับมอบฉันทะจะได้รับแจกบัตรลงคะแนน  ชุด 

 สาํหรบัการพิจารณาลงคะแนนเสยีง 

2.2 กรณีทผีู้ถือหุ้นได้ระบุความประสงค์ในการออกเสยีงไว้ในหนังสอืมอบฉันทะ (แบบ ข. หรือแบบ ค.) เรียบร้อย

แล้ว ผู้รับ มอบฉันทะรายนันจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนนเสยีง ทงันี เนอืงจากเจ้าหน้าทบีริษัทฯ ได้นาํคะแนน

เสียงทีผู้ถือหุ้ นระบุไว้ในหนังสอืมอบฉันทะทุกวาระ ไปบันทกึข้อมูลรอไว้เรียบร้อยแล้ว ในขณะรับลงทะเบียน    

ผู้ เข้าประชุม และจะนาํการ ออกเสยีงลงคะแนนดงักล่าวในหนังสอืมอบฉันทะมาประมวลผลรวมกบัคะแนนเสยีง

ของผู้ถือหุ้นรายอนื (สาํหรับผู้รับมอบ ฉันทะทต้ีองการบัตรลงคะแนนเพือคัดลอกการออกเสยีงลงคะแนนของ   

ผู้มอบฉันทะไว้ตรวจสอบ สามารถขอรับบตัรลงคะแนนได้ทเีจ้าหน้าทขีองบริษัทฯ โดยท่านไม่สามารถออกเสยีง

ลงคะแนนในทปีระชุมได้อกี 

 

4) การออกเสียงลงคะแนน 

1. ในการพิจารณาวาระต่างๆ ประธานทปีระชุมหรือผู้ดาํเนินการประชุมจะสอบถามในทปีระชุม ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่

 เหน็ด้วยหรืองดออกเสยีงในวาระนันๆ หรือไม่ ถ้าม ีขอให้ผู้ถอืหุ้นท่านนันยกมอืขนึ จะมเีจ้าหน้าทขีองบริษัทฯ ไปรับ

 บัตรลงคะแนนมาประมวลผล โดยการหักคะแนนเสยีงทไีม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสยีงของผู้ถือหุ้นตามจาํนวนหุ้นท ี  

 ถืออยู่ออกจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้ นทังหมดทีมาร่วมประชุมและมีสทิธอิอกเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นทีไม่เห็นด้วย 

 หรอืงดออกเสยีงให้ถอืว่าทปีระชุมผู้ถือหุ้นเหน็ชอบ หรือเหน็ด้วยตามมตทินีาํเสนอ 

 

2. ผู้ถอืหุ้นทมีีส่วนได้เสยีเป็นพิเศษในเรอืงใด ห้ามมิให้ออกเสยีงลงคะแนนในเรอืงนนั และประธานในทปีระชุมอาจจะ

 เชิญให้ผู้ถอืหุ้นนนัออกจากห้องประชุมชัวคราวกไ็ด้ 

 

3. การออกเสยีงเลือกตงักรรมการ ใช้หลักเกณฑแ์ละวิธกีารตามข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ  

 

5) ขอ้บงัคบับริษทัในส่วนทีเกียวขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 

ข้อ 16.  ให้ทปีระชุมผู้ถือหุ้นเลือกตงักรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ ์และวิธกีารดังต่อไปน ี

(1) ผู้ถอืหุ้นคนหนงึมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึง ( ) หุ้นต่อหนึง ( ) เสยีง  

(2) ผู้ถอืหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงทมีีอยู่ทงัหมดตาม ( ) เลือกตงับุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ

กไ็ด้ ในกรณีทเีลือกตงับุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) บุคคลทีได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดับลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตังเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการ      

ทจีะพึงมหีรอืจะพึงเลือกตงัในครงันัน ในกรณีทบุีคคลซงึได้รบัการเลือกตงัในลาํดบัถัดลงมามคีะแนนเสยีง

เท่ากันเกินจํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตังในครังนัน ให้ประธานทีประชุมเป็นผู้ออกเสียง       

ชีขาด 

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้ นสามัญประจําปีทุกครัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งจํานวนหนึงในสาม ( / ) ของ

จาํนวนกรรมการในขณะนัน ถ้าจาํนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจาํนวนใกล้

ทสีดุกบัส่วนหนงึในสาม ( / ) กรรมการซงึพ้นจากตาํแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตาํแหน่งอกีได้ 
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กรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีทีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน ให้จับสลากกัน             

ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนทอียู่ในตาํแหน่งนานทสีดุนันเป็นผู้ออกจากตาํแหน่ง 

ข้อ . นอกจากการพ้นจากตาํแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตาํแหน่งเมอื 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย ์

(4) ทปีระชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 0 

(5) ศาลมคีาํสงัให้ออก 

ข้อ 20. ทปีระชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสยีง    

ไม่น้อยกว่าสามในส ี( / ) ของจาํนวนผู้ถือหุ้นซงึมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีง และมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อย

กว่ากงึหนงึของจาํนวนหุ้นทถีือโดยผู้ถอืหุ้นทมีาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

ข้อ 2. กรรมการบริษัทมีสิทธไิด้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบียประชุม บาํเหนจ็ โบนัส 

หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอนื ตามททีปีระชุมผู้ถอืหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อย

กว่าสองในสาม ( / ) ของจาํนวนเสยีงทงัหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุม โดยอาจกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เป็นจาํนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกาํหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่า       

ทีประชุมผู้ถือหุ้ นจะมีมติเปลียนแปลงเป็นอย่างอนืกไ็ด้ นอกจากนี กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบียเลียงและ

สวัสดกิารต่างๆ ตามระเบยีบของบริษัท 

ข้อความในวรรคหนงึจะไม่กระทบกระเทอืนสทิธขิองกรรมการทไีด้รับการแต่งตงัมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของ

บริษัทในอนัทจีะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทเีป็นพนักงานหรอืลูกจ้างของบริษัท 

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้ นเป็นการประชุมสามัญประจําปีภายในสี ( ) เดือน นับแต่วัน

สนิสดุของรอบปีบัญชีของบริษัท 

การประชุมผู้ถอืหุ้นคราวอนืนอกจากวรรคหนึง ให้เรยีกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม 

ผู้ถอืหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมอืใดกไ็ด้สดุแต่จะเหน็สมควร 

ผู้ถือหุ้นซึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึงในห้า ( / ) ของจาํนวนหุ้นทจีาํหน่ายได้ทงัหมด หรือผู้ถือหุ้ น

จาํนวนไม่น้อยกว่ายีสิบห้า ( ) คน ซึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึงในสิบ ( / ) ของจาํนวนหุ้ นที

จาํหน่ายได้ทงัหมดจะเข้าชือกนัทาํหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมอืใด

ก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการทีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นน ี

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึง ( ) เดือน นับแต่วันทไีด้รับหนังสอืนันจากผู้ถือหุ้ น

ดงักล่าว 

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้ น ให้คณะกรรมการจัดทาํเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที วัน เวลา ระเบียบ

วาระการประชุม และเรืองทีจะเสนอต่อทปีระชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็น

เรอืงทจีะเสนอเพือทราบ เพืออนุมตั ิหรอืเพือพิจารณา แล้วแต่กรณ ีรวมทงัความเหน็ของคณะกรรมการในเรอืง

ดงักล่าว และจัดส่งให้ผู้ถอืหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจด็ ( ) วันก่อนวันประชุม ทงัน ีให้ลงโฆษณา

คาํบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสอืพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม ( ) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า

สาม ( ) วัน 

ทังนี สถานทีทีจะใช้เป็นทีประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นทีตังสาํนักงานใหญ่ของบริษัท หรือทีอืนใดตามที

คณะกรรมการจะกาํหนดกไ็ด้ 
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ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้ น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายีสิบห้า 

( ) คน หรือไม่น้อยกว่ากงึหนงึของจาํนวนผู้ถือหุ้นทงัหมด และต้องมหุ้ีนนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนงึในสาม 

( / ) ของจาํนวนหุ้นทจีาํหน่ายได้แล้วทงัหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม  

ในกรณีทปีรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครังใด เมอืล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึง ( ) ชัวโมง จาํนวนผู้ถือหุ้นซึงมา

เข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามทกีาํหนดไว้ในวรรคหนงึ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะ

ผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอนัระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิใช่เป็นการเรยีกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น

ร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนีให้ส่งหนังสอืนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจด็ ( ) วัน ก่อนวัน

ประชุม ในการประชุมครงัหลงันีไม่บังคบัว่าจะต้องครบองคป์ระชุม 

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานทปีระชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีทปีระธานกรรมการไม่อยู่ในทปีระชุมหรอืไม่สามารถ

 ปฏบิตัิหน้าทไีด้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในทปีระชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมแีต่ไม่อยู่

 ในทปีระชุมหรือไม่สามารถปฏบิัตหิน้าทไีด้ ให้ทปีระชุมเลอืกผู้ถอืหุ้นซงึมาประชุมคนใดคนหนึงมาเป็นประธาน

 ในทปีระชุมดงักล่าว 

ข้อ 35. ในการออกเสยีงลงคะแนนในทปีระชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึงมเีสยีงหนึง และผู้ถอืหุ้นคนใดมสี่วนได้เสยีเป็น

พิเศษในเรืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนันไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรืองนัน นอกจากการออกเสียงเลือกตัง

กรรมการ และมติของทปีระชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน

เสยีงเท่ากนั ให้ประธานในทปีระชุมออกเสยีงเพิมขนึอกีเสยีงหนงึเป็นเสยีงชีขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ( / ) ของจํานวนเสียงทังหมดของ 

ผู้ถอืหุ้นซงึมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบริษัททงัหมดหรือบางส่วนทสีาํคญัให้แก่บุคคลอนื 

(ข) การซอืหรือรับโอนกจิการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอนืมาเป็นของบริษัท 

(ค) การทาํ แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาเกียวกบัการให้เช่ากจิการของบริษัททงัหมดหรือบางส่วนทสีาํคัญ 

การมอบหมายให้บุคคลอนืใดเข้าจัดการธุรกจิของบริษัท หรอืการควบรวมกจิการกบับุคคลอนืโดย

มีวัตถุประสงคเ์พือการแบ่งผลกาํไรขาดทุนกนั 

(ง) การแก้ไขเพิมเตมิหนังสอืบริคณห์สนธ ิหรอืข้อบังคบัของบริษัท 
(จ) การเพิมหรอืลดทุนจดทะเบยีนของบริษัท 

(ฉ) การเลิกบริษัท  

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 

(ซ) การควบรวมกจิการบริษัทกบับริษัทอนื 

ข้อ 36. กจิการททีปีระชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจาํปีพึงเรียกประชุมมดีังนี 

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการทแีสดงถึงกจิการของบริษัทในรอบปีทผ่ีานมา 

(2) พิจารณาอนุมตังิบดุล และบัญชีกาํไรขาดทุน 

(3) พิจารณาอนุมตัจิัดสรรเงินกาํไร และการจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลือกตงักรรมการใหม่แทนกรรมการทพ้ีนจากตาํแหน่งตามวาระ  

(5) พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

(6) พิจารณาแต่งตงัผู้สอบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบัญชี และ 

(7) กจิการอนืๆ 
 


