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ข้ อบังคับ บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)
หมวดที 6
การประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อ 31. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี (4) เดือน นับแต่วนั สินสุด
ของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นในคราวอืนนอกจากวรรคหนึง ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรี ยก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นซึงมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึงในห้ า (1/5) ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั
หรื อผู้ถือหุ้นจํานวน
ไม่น้อยกว่ายีสิบห้ า (25) คน ซึงมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึงในสิบ (1/10) ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้
ทังหมดจะเข้ าชือกันทําหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ แต่
ต้ องระบุเหตุผลในการทีขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี คณะกรรมการต้ อง
จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึง (1) เดือน นับแต่วนั ทีได้ รับหนังสือนันจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว
ข้ อ 32. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื องทีจะเสนอต่อทีประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื องทีจะ
เสนอเพือทราบ เพืออนุมตั ิ หรื อเพือพิจารณา แล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็นของคณะกรรมการในเรื องดังกล่าว
และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (3) วันก่อนวันประชุม ทังนี ให้ ลงโฆษณาคําบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
ทังนี สถานทีทีจะใช้ เป็ นทีประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็ นทีตังสํานักงานใหญ่ของบริ ษัท หรื อจังหวัดใกล้ เคียง
ตามทีคณะกรรมการจะกําหนดก็ได้
ข้ อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายีสิบห้ า (25)
คน หรื อไม่น้อยกว่ากึงหนึง (1/2) ของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึงในสาม
(1/3) ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครังใด เมือล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึง (1) ชัวโมง จํานวนผู้ถือหุ้น ซึงมาเข้ า
ร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ ในวรรคหนึง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือ
หุ้นร้ องขอ ให้ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ
ให้ นดั ประชุมใหม่ และในกรณีนีให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ใน
การประชุมครังหลังนีไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
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ข้ อ 34. ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานทีประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีทีประธานกรรมการไม่อยู่ในทีประชุม หรื อไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้ าทีได้ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานในทีประชุม ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่อยูใ่ น
ทีประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้ ให้ ทีประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมคนใดคนหนึงมาเป็ นประธานในที
ประชุมดังกล่าว
ข้ อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในทีประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ถือว่าหุ้นหนึง (1) มีเสียงหนึง (1) เสียงและผู้ถือหุ้นคนใดมีสว่ น
ได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื องใด ผู้ถือหุ้นคนนันไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื องนัน นอกจากการออกเสียงเลือกตัง
กรรมการ และมติของทีประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี
(1)

ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกเสียงหนึงเป็ นเสียงชีขาด

(2)

ในกรณีดงั ต่อไปนี ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี (3/4) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึง
มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)

การขายหรื อโอนกิจการของบริษัททังหมดหรื อบางส่วนทีสําคัญให้ แก่บคุ คลอืน

(ข)

การซือหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทเอกชน หรื อบริ ษัทมหาชนอืนมาเป็ นของบริ ษัท

(ค)

การทํา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาเกียวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื อบางส่วนที
สําคัญ การมอบหมายให้ บคุ คลอืนใดเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการควบรวมกิจการกับ
บุคคลอืนโดยมีวตั ถุประสงค์เพือการแบ่งผลกําไรขาดทุนกัน

(ง)

การแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท

(จ)

การเพิมหรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท

(ฉ)

การเลิกบริษัท

(ช)

การออกหุ้นกู้ของบริ ษัท

(ซ)

การควบรวมกิจการบริ ษัทกับบริ ษัทอืน

ข้ อ 36. กิจการทีทีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี พงึ เรี ยกประชุมมีดงั นี
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(1)

พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการทีแสดงถึงกิจการของบริ ษัทในรอบปี ทีผ่านมา

(2)

พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

(3)

พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรเงินกําไร และการจ่ายเงินปั นผล

(4)

พิจารณาเลือกตังกรรมการใหม่แทนกรรมการทีพ้ นจากตําแหน่งตามวาระ

(5)

พิจาณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(6)

พิจารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี และ

(7)

กิจการอืนๆ
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