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บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน)

(เอกสำรทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 6)
ข้ อบังคับของบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน)
หมวดที่ 5 กำรประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ เดือนนับแต่วนั สิ้นสุดของรอบบัญชี
ของบริ ษทั ฯ การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ คณะกรรมการจะเรี ยก
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อผูถ้ ือหุน้ รวมกันนับจานวนหุ ้นได้ไม่นอ้ ยกว่า
หนึ่งในห้าของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด หรื อผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่ายีส่ ิ บห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ ง
ในสิ บ จานวนหุ ้นที่ จาหน่ายได้ ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทาหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุม
วิ ส ามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น เมื่ อ ใดก็ ไ ด้ แต่ ต ้อ งระบุ เ หตุ ผ ลในการที่ ข อให้ เ รี ยกประชุ ม ไว้ใ ห้ ชัด เจนในหนั ง สื อ ดัง กล่ า วด้ว ย
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ข้อ 33. ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่ ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมี แต่ไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
ข้อ 34. ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสื อนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบี ยบวาระ การ
ประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผูถ้ ือ
หุ ้น และนายทะเบี ยนทราบ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุ มในหนังสื อพิมพ์
ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
การประชุมผูถ้ ือหุน้ จะประชุม ณ ท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั สานักงานใหญ่ สานักงานสาขา หรื อท้องที่ในจังหวัดใกล้เคียง หรื อ
ท้องที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรื อผูซ้ ่ ึงได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกาหนด
ข้อ 35. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายีส่ ิ บห้าคน หรื อ ไม่นอ้ ย
กว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมด และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้หรื อไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุน้ ที่จาหน่าย
ได้ท้ งั หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว ถึงหนึ่งชัว่ โมง จานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาเข้าร่ วมประชุม
ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ การประชุมเป็ นอันระงับ
ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้นมิใช่การเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอให้นดั ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยัง
ผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 36. มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
1. ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มอีกหนึ่งเสี ยง เป็ นเสี ยงข้างมาก
2. ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและมี
สิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ก. การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
ข. การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
ค. การท าแก้ไ ข หรื อ เลิ ก สั ญ ญาเกี่ ย วกับ การให้เ ช่ า กิ จ การของบริ ษ ัท ทั้ง หมด หรื อ บางส่ ว นที่ ส าคัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุ รกิ จของบริ ษทั หรื อการรวมกิ จการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะ
แบ่งกาไรขาดทุนกัน
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บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน)

(เอกสำรทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 6)
ข้อ 37. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทามีดงั นี้
1. พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปี ที่ผา่ นมากิจการของบริ ษทั ได้จดั การไป
2. พิจารณาและอนุมตั ิงบดุล และงบกาไรขาดทุน
3. พิจารณาจัดสรรเงินกาไร, เงินทุนสารอง, การจ่ายเงินปั นผล
4. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
5. แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดสิ นจ้างผูส้ อบบัญชี
6. พิจารณากิจการอื่น ๆ
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