เอกสารแนบ
ข้ อบังคับของบริษัทในส่ วนทีเกียวกับการประชุ มผู้ถือหุ้น
บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมวดที การประชุ มผู้ถอื หุ้น
ข้อ . คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี เดื อนนับแต่วนั สิ นสุ ดของรอบปี บัญชี ของบริษทั
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอืนนอกจากทีกล่าวแล้วให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นการประชุ ม
วิสามัญ เมือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อผูถ้ ือหุน้ รวมกันนับจํานวนหุน้ ได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ งในห้าของจํานวนหุ ้นที จําหน่ ายได้ทงหมด
ั
หรื อผูถ้ ื อหุ ้น
ไม่นอ้ ยกว่ายีสิ บห้าคน ซึ งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ งในสิ บ ของจํานวนหุ ้นที จําหน่ ายได้ทงหมด
ั
จะเข้าชื อกันทําหนังสื อขอให้คณะกรรมการ
เรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการทีขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่ นนี
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในหนึ งเดื อนนับแต่วนั ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ข้อ . ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสื อนัดประชุม ระบุสถานที วัน เวลา ระเบี ยบวาระการประชุ ม และเรื องที
จะเสนอต่อทีประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็ นเรื องที จะเสนอเพือทราบ เพืออนุ มตั ิ หรื อ เพือพิจารณา แล้วแต่กรณี
รวมทังความเห็นของคณะกรรมการในเรื องดังกล่าวและจัดส่ งให้ผถู ้ ื อหุ ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุ ม และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุ ม
ในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกันสามวัน ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่าสามวัน
ข้อ . ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายีสิ บห้าคน หรื อไม่น้อยกว่ากึ งหนึ ง
ของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นทังหมดและต้องมี หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ งในสามของจํานวนหุ ้นที จําหน่ ายได้ท งหมด
ั
จึ งจะเป็ นองค์ประชุ มในกรณี ที
ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นครังใดเมื อล่วงเวลานัดไปแล้ว ถึ งหนึ งชั วโมงจํานวนผูถ้ ื อหุ ้น ซึ งมาเข้าร่ วมประชุ มไม่ครบองค์ประชุ มตามที กําหนดไว้
หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นันมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอให้นัดประชุ มใหม่ และให้ส่งหนังสื อนัดประชุ มไปยังผูถ้ ื อหุ ้นไม่น้อยกว่า
เจ็ดวันก่อนวันประชุมในการประชุมครังหลังนี ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ . มติของทีประชุมผูถ้ ือหุน้ นันให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี
(1) ในกรณี ปกติให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนถ้ามี คะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที
ประชุมออกเสี ยงเพิ มขึนอีกเสี ยงหนึ งเป็ นเสี ยงชี ขาด
(2) ในกรณี ดังต่อไปนี ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุ ้น ซึ งมาประชุ มและมี สิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทังหมดหรื อบางส่ วนทีสําคัญให้แก่บุคคลอืน
(ข) การซือหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อืนหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกียวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทังหมด หรื อบางส่ วนที สําคัญ การมอบหมายให้บุคคล
อืนเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอืน โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
ข้อ . กิจการอันทีประชุมสามัญประจําปี พึงกระทํามีดงั นี
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเสนอต่อทีประชุมแสดงว่าในรอบปี ทีผ่านมากิ จการของบริ ษทั ได้จดั การไป
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุล
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
(4) เลือกตังกรรมการแทนกรรมการที ออกตามวาระ
(5) แต่งตังผูส้ อบบัญชี
(6) กิจการอืน ๆ

