เอกสารแนบ 7
ข้ อบังคับของบริษัท ซิตี้ สตีล จากัด (มหาชน)
หมวดที่ 5
การประชุ มผู้ถือหุ้น
ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นการประชุ มสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดื อน นับแต่วนั
สิ้ นสุ ดรอบปี ทางบัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุ น้ คราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ ง ให้เรี ยกว่าการประชุ มวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยก
ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นการประชุ มวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อผูถ้ ื อหุ ้นนับจานวนรวมกันได้ไม่
น้อยกว่าหนึ่ งในห้า (1/5) ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด หรื อ ผูถ้ ื อหุ ้นไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่ งมี
หุ ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสิ บ (1/10) ของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ ายได้ท้ งั หมดจะเข้าชื่ อกันทาหนังสื อ
ขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นการประชุ มวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการที่ขอให้
เรี ยกประชุ มไว้ในหนังสื อดังกล่าวนั้น ในกรณี น้ ี ให้คณะกรรมการจัดประชุ มผูถ้ ือหุ ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับ
แต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุ น้
ข้อ 32. ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทาหนังสื อนัดประชุมที่ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุดว้ ยว่าเป็ นเรื่ องที่เสนอ เพื่อ
ทราบ เพื่ออนุ มตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็ นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่ าวและคณะกรรมการ
จะต้องส่ งหนังสื อนัดประชุ มให้ผถู ้ ื อหุ ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุ มและให้
โฆษณาหนังสื อนัดประชุมดังกล่าวในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วัน
ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามารถจัดประชุ มได้ ณ ท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อจังหวัดอื่นทัว่
ราชอาณาจักร
ข้อ 33. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุ ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมเองและออกเสี ยงแทนตนในการประชุม
ก็ได้หนังสื อมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่ อของผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็ นไปตามแบบที่
นายทะเบียนกาหนด
หนังสื อมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรื อผูท้ ี่ประธานกาหนด ณ ที่ประชุ มก่อนผูร้ ับมอบ
ฉันทะเข้าประชุม
ข้อ 34. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ น้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้า (25)
คน หรื อมีผถู ้ ือหุ น้ และผูร้ ับมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ น้ มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด และไม่วา่
กรณี หนึ่ งกรณี ใดจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในสาม (1/3) ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด
ของบริ ษทั จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ครั้งใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่ โมง จานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งเข้ามาร่ วม
ประชุ มไม่ครบองค์ประชุ มตามที่ กาหนด ถ้าการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นนั้นมิ ใช่ เป็ นการประชุ มเพราะผูถ้ ื อหุ ้นร้ อง
ขอให้นดั ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสื อนัดประชุ มไปยังผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุ มนั้น ใน
การประชุมครั้งหลังนี้ไม่บงั คับจะต้องครบองค์ประชุม
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ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ให้ประธานกรรมการนัง่ เป็ นประธานที่ประชุ ม ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่สามารถ
เข้า ร่ วมประชุ ม หรื อไม่ส ามารถปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ ได้ ถ้ามี รองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ น
ประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุ มได้ หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ก็ให้ที่ประชุมเลือกผูถ้ ือหุ น้ คนหนึ่ง (1) ซึ่ งได้เข้าร่ วมประชุมขึ้นเป็ นประธาน
ข้อ 35. ในการออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้หุน้ หนึ่งหุน้ มีเสี ยงหนึ่งเสี ยง
การออกเสี ยงลงคะแนนให้กระทาโดยเปิ ดเผย เว้นแต่ผถู ้ ื อหุ ้นไม่นอ้ ยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุ มลงมติให้
ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่ วนวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนลับนั้นให้เป็ นไปตามที่ประธานในที่ประชุ ม
กาหนด
มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ นั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสี ยงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมด ของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้ อหรื อการรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การทา แก้ไข หรื อเลิ กสัญญาเกี่ ยวกับการให้เช่ ากิ จการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาคัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุ รกิ จของบริ ษทั หรื อการรวมกิ จการกับบุคคลอื่นหรื อนิ ติ
บุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับบริ ษทั
(จ) การเพิ่มทุนหรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
(ฉ) การเลิกบริ ษทั
(ช) การออกหุ น้ กูข้ องบริ ษทั
(ซ) การควบรวมกิจการบริ ษทั กับบริ ษทั อื่น
ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทามีดงั นี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดาเนินการของบริ ษทั ในปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ้ นสุ ดรอบบัญชีของบริ ษทั
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร และการจ่ายเงินปั นผล
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั
(6) พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
(7) กิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

