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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 7 :

ข้ อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 5
การประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อ 40. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 (สี)่ เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี
บัญชีของบริ ษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่ กล่าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ น การประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจานวนหุ้นได้ ไม่น้อ ยกว่า
หนึ่งในห้ าของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดหรื
ั้
อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้ า) คน ซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดจะเข้
ั้
าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการ
ประชุม วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือ ดังกล่าวด้ วยในกรณี เช่นนี ้
คณะกรรมการต้ องจัดให้ การประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 (หนึง่ ) เดือน นับแต่วนั ได้ รับ หนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 41. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัด ประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม
และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียด ตามสมควร และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า
7 (เจ็ด) วันก่อนวัน ประชุม หรื อโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 (สาม) วันก่อนวัน ประชุมไม่
น้ อยกว่า 3 (สาม) วัน
ข้ อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้ า) คน หรื อ
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
จะต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่าย
ได้ ทงหมด
ั้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณีที่ ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัด ไปแล้ ว ถึงหนึ่งชั่วโมง
จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้ าร่ วม ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัด เพราะผู้ถือ
หุ้นร้ องขอการประชุมเป็ น อันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นเป็ นผู้ร้อง ขอให้ นดั
ประชุมใหม่และให้ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่
บังคับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 43. ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ใน ที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มี รองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม ในการออกเสียง ลงคะแนน
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่า จานวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่า หุ้นหนึ่งมีหนึ่ง เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้ กระทา โดย
เปิ ดเผย เว้ นแต่ผ้ ถู ือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้ องขอและที่ประชุมลงมติให้ ลงคะแนนลับก็ให้ ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียง
ลง คะแนนลับนันให้
้ เป็ นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกาหนด
ข้ อ 44. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
44.1 ในกรณีปกติ ให้ ถือเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นเสียงหนึง่ เป็ น เสียงชี ้ขาด
44.2 ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียง ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
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(ข)
(ค)
(ง)
(จ)

(ฉ)

การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
การทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อ บางส่วนที่สาคัญ การมอบหมายให้
บุคคลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
การเพิ่ มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ หรื อ หุ้น กู้ช นิดแปรสภาพเป็ นหุ้น สามัญ ได้ ก ารออกหุ้น บุริ มสิท ธิ ห รื อหุ้น
บุริมสิทธิชนิดแปรสภาพเป็ นหุ้นสามัญได้ การออกหลักทรัพย์ชนิดอื่นตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์
และ ตลาด หลักทรัพย์การ ออกใบสาคัญแสดงสิทธิในการจองซื ้อหุ้นทุกชนิด
การควบ หรื อเลิกบริ ษัท

ข้ อ 45. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทาดังนี ้
45.1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดาเนินงาน ของบริ ษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา
45.2 พิจารณาและอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกาไรขาดทุน
45.3 พิจารณาจัดสรรเงินกาไร และจัดสรรเงินไว้ เป็ นทุนสารอง
45.4 เลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระและกาหนดค่าตอบแทน
45.5 เลือกตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี
45.6 กิจการอื่น ๆ

MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
52 Thaniya Plaza Building 29 floor, Silom Road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Tel. 662.652.3333 www.millconsteel.com
th

64

