สิ่งที่สง่ มาด้ วย 6
ข้ อบังคับบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน) และ กฎหมำยบริ ษัทมหำชนจำกัด
เฉพำะส่ วนที่เกี่ยวกับกำรประชุมผู้ถือหุ้นและกำรออกเสียงลงคะแนน
หมวดที่ 5: กำรประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 36 คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัทฯ
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ ว ให้ เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามั ญเมื่อใดก็
ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึง่ มี
หุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงั ้ หมดจะเข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มี
ประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 37 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการทาเป็ นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม
พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่ อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรื อเพื่อพิจารณาแล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของ
คณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่พิมพ์จาหน่าย ณ ท้ องที่ อันเป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริษัทเป็ นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ข้ อ 38 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้น
ทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง 1 ชัว่ โมงจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาเข้ าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามกาหนดไว้
หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น
ร้ องขอ ให้ นัดประชุมใหม่ และให้ ส่งหนังสือ นัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนีไ้ ม่บงั คับว่าจะต้ องครบ
องค์ประชุม
ข้ อ 39 ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธาน
กรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็ น ประธาน ถ้ าประธานไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึ่งมาประชุม
เลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
ข้ อ 40 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้ าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้
ในกรณีมอบฉันทะให้ ยื่นหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนกาหนดต่อประธานกรรมการหรื อผู้ที่ประธานกรรมการกาหนด ณ สถานที่ประชุม
ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นคนใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนันไม่
้ มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
้
ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุ้นที่ตนถือรวมกับจานวนหุ้นที่ได้ รับมอบฉันทะ (ถ้ ามี) โดยถือว่าหนึ่ง หุ้นมีหนึ่งเสียง
ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนเสียงที่ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะมีรวมกัน เว้ นแต่ผ้ รู ับมอบฉันทะจะแถลงต่อ
ที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซงึ่ มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจานวนหุ้นผู้มอบฉันทะถืออยูด่ ้ วย
ข้ อ 41 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น ซึง่ มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซื ้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัทฯ
(ค) การทา แก้ ไข หรือ เลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริษัทฯ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญ การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการ
ธุรกิจของบริ ษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ข้ อ 42 กิจการที่ประชุมสามัญประจาปี พงึ กระทา มีดงั นี ้
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
(4) เลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
(5) แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี
(6) ปรึกษากิจการอื่น ๆ

