ข้ อบังคับในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ของ
บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
หมวดที่ 5
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 30. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสีเ่ ดือน นับ
แต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี ้ให้ เรี ยกว่าการ
ประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ ตามที่เห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจํานวนได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในห้ าของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั ้ หรื อผู้ถือหุ้น
ไม่น้อยกว่ายี่สบิ ห้ าคน ซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสิบของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้
ทังหมดจะเข้
้
าชื่อกันทําหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นการประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ใน
กรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึง่ เดือนนับแต่วนั ทีได้ รับหนังสือ
จากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 31. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปี พึงกระทํามีดงั ต่อไปนี ้เป็ นอย่างน้ อย
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2) อนุมตั งิ บดุลและบัญชีกําไรขาดทุน
(3) อนุมตั จิ ดั สรรเงินกําไร
(4) เลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระ
(5) แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
ข้ อ 32. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเรื่ องใดเป็ นเรื่ องที่
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณาแล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการ
ในเรื่ องนัน้ ๆ (ถ้ ามี) และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนพร้ อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้ องไม่น้อย
กว่าเจ็ดวัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกันสามวัน
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
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ข้ อ 33. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แทนก็ได้ โดยทําเป็ นหนังสือตามนัยที่กฎหมายกําหนด ยื่นต่อประธานกรรมการ หรื อผู้ซงึ่
ประธานกรรมการกําหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้ าประชุม
ข้ อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า
ยี่สบิ ห้ าคน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่
น้ อยกว่าหนึง่ ในสามของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึ่งชัว่ โมง จํานวนผู้ถือ
หุ้นซึ่งเข้ ามาร่ วมประชุมไม่เป็ นองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ ถ้ าการนันได้
้ ประชุมเพราะผู้ถือหุ้น
ร้ องขอให้ การประชุมเป็ นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น
ร้ องขอให้ นดั ประชุมใหม่และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อน
วันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 35. ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่
ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้ าไม่มี
รองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่อยู่ที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ที่ประชุมเลือก
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
ข้ อ 36. ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้ าที่ควบคุมการประชุมให้ เป็ นไปตามกฎหมาย และข้ อบังคับของ
บริ ษัทว่าด้ วยการประชุม (ถ้ ามี) และให้ การประชุมดําเนินไปตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไว้
ในหนังสือนัดประชุม เว้ นแต่ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวน
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมให้ เปลีย่ นลําดับระเบียบวาระ
ข้ อ 37. การวินิจฉัยชี ้ขาดหรื อลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ กระทําโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่วา่
การออกเสียงลงคะแนนนันจะกระทํ
้
าด้ วยวิธีใด ให้ นบั หนึง่ หุ้นเป็ นหนึง่ เสียงเสมอ
เว้ นแต่กฎหมายจะกําหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนัน้
ในกรณีปกติให้ ถือ
คะแนนเสียงข้ างมาก ในกรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีก
เสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด แม้ วา่ จะมิได้ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ตาม
ผู้ถือหุ้นคนใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่องที่ที่ประชุมจะลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนันไม่
้ มีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่ องดังกล่าว เว้ นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
้
ให้ ออกเสียง
ลงคะแนนได้ โดยไม่มีข้อห้ าม
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