เอกสารแนบ 6
บริษัท คาร์ มาร์ ท จํากัด (มหาชน)
ข้ อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อ 47. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 (สี่) เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุด
ของรอบปี บัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ วให้ เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรี ย กประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นประชุมวิส ามัญ เมื่อ ใดก็ ได้ สุดแต่จะเห็ นสมควรหรื อผู้ถื อหุ้น
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้ า)
รวมกันนับจํานวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้ าของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
คน ซึ่ ง มี ห้ ุ นนั บ รวมกั น ได้ ไม่ น้ อยกว่ า หนึ่ ง ในสิ บ ของจํ า นวนหุ้ นที่ จํ า น่ า ยได้ ทัง้ หมดจะเข้ าชื่ อ กั น ทํ า หนั ง สื อ ขอให้
คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้
ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย
ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือ
จากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 48. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่เสนอเพื่อทราบ
เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพือ่ พิจารณา แล้ วแต่กรณีรวมทั ้งความเห็นของคณะกรมการในเรื่ องดังกล่าวและจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้น และนาย
ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่ อนวันประชุมและโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ ติดต่อกัน 3
(สาม) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน
ข้ อ 49. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้ า)
คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจํานวนผู้ถือหุ้นทั ้งหมด แล้ วแต่จํานวนใดจะน้ อยกว่ากัน และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อย
กว่าหนึง่ ในสามของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทั ้งหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึง่ ชัว่ โมงจํานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาเข้ า
ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอการประชุมเป็ น
อันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ ส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุมในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 50. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
50.1 การวินิจฉัยชี ้ขาดหรื อลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ กระทําโดยการออกเสียงลงคะแนนและไม่วา่ การออก
เสียง ลงคะแนนนั ้นจะกระทําด้ วยวิธีใด ให้ นบั หนึง่ หุ้นเป็ นหนึ่งเสียงเสมอ
50.2 ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ ามีคะแนนเสียง
เท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
50.3 ในกรณีต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สําคัญให้ แก่ผ้ อู นื่
(ข) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอืน่ หรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
(ค) การทํา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใช้ เช่ากิจการของบริ ษัททั ้งหมด หรื อบางส่วนที่สําคัญ การ
มอบหมายให้ บุ ค คลอื่ น เข้ าจั ด การธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท หรื อ การรวมกิ จ การกั บ บุ ค คลอื่ น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
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บริษัท คาร์ มาร์ ท จํากัด (มหาชน)
ข้ อ 51. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปี พึงกระทํามีดงั ต่อไปนี ้เป็ นอย่างน้ อย
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปี่ ที่ผ่านมา
(2) อนุมตั ิงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน
(3) อนุมตั ิจดั สรรเงินกําไร
(4) เลือกตั ้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัท
(6) กิจการอืน่ ๆ
ข้ อ 52. บริษัทต้ องยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีอยู่ในวันประชุมสามัญประจําปี โดยระบุชื่อ สัญชาติ ที่อยู่ จํานวนหุ้น และ
เลขที่ใบหุ้น ต่อนายทะเบียนภายใน 1 (หนึ่ง) เดือนนับแต่วนั เสร็จการประชุม
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