สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4
ข้ อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
1. การเรียกประชุม
ข้ อ 34. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุด
ของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท ณ ท้ องที่อนั เป็ นที่ตงของส
ั้
านักงานใหญ่ จังหวัดใกล้ เคียง หรื อ สถานที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการจะ
เห็นสมควร
ข้ อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ ว ให้ เรี ยกว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ
นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้ าของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ าคน ซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่
น้ อยกว่าหนึ่งในสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะเข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย คณะกรรมการต้ องจัดให้
มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือเช่นว่านันจากผู
้
้ ถือหุ้น
ข้ อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่มี สิทธิ เข้ าประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการกาหนด และจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนให้ เป็ นไปตามที่
ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันเดียวกัน ทังนี
้ ้ สิทธิ ของบุคคลดังกล่าวย่ อมไม่ถกู กระทบกระเทือน แม้ ว่าทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วัน
ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีข้อมูลเปลีย่ นแปลงแล้ ว
วันที่กาหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ จะต้ องเป็ นวันที่ลว่ งหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกินสองเดือน
ข้ อ 37. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าเป็ นการประชุมสามัญ หรื อการประชุมวิสามัญ ให้ คณะกรรมการจัดทาหนังสือ
นัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดย
ระบุวา่ เป็ นเรื่ องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และให้ โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ติดต่อกัน 3 วัน
และไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมด้ วย
คาบอกกล่าวที่สง่ ให้ บรรดาผู้ถือหุ้นให้ สง่ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
2. การมอบฉันทะ
ข้ อ 38. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ ว เข้ าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ หนังสือมอบ
ฉันทะต้ องลงวันที่ และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้ องเป็ นไปตามแบบที่นายทะเบียนกาหนด โดยมีรายละเอียด
อย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(ก) จานวนหุ้นที่ผ้ มู อบฉันทะถืออยู่
(ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(ค) ครัง้ ที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้ เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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หนังสือมอบฉันทะนี ้จะต้ องมอบให้ แก่ประธานกรรมการหรื อผู้ที่ประธานกรรมการกาหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับ
มอบฉันทะเข้ าประชุม
ข้ อ 39. กรณี ที่มีการมอบฉัน ทะ บุคคลทังที
้ ่เป็ นผู้ถือหุ้น และไม่ได้ เป็ นผู้ถือหุ้น ที่ได้ รับมอบฉันทะย่อมมีสิทธิออกเสียง
ตามจานวนที่ได้ รับมอบฉันทะ นอกเหนือจากการออกเสียงส่วนตัวในกรณีที่ตนเป็ นผู้ถือหุ้น
3. องค์ ประชุม
ข้ อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้ ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สบิ ห้ า
(25) คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทัง้ หมด และต้ องมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ ทงหมดจึ
ั้
งจะเป็ นองค์ประชุม
4. การเลือกตัง้ คณะกรรมการ
ข้ อ 19. ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
(2) ผู้ถื อ หุ้น จะใช้ สิ ท ธิ เลือ กเพี ย งบุค คลเดี ย ว หรื อ หลายคนเป็ น กรรมการก็ ได้ แต่ทัง้ นี ต้ ้ อ งไม่เกิ น จ านวน
กรรมการที่จะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้
(3) ในกรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นใช้ สิทธิ เลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็ นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ ลงคะแนนเสียงให้ แก่
บุคคลแต่ละท่านนันได้
้ เท่ากับจานวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทังนี
้ ้โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(4) บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่
จะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณี บุคคลซึ่งได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึง
เลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ประธานในที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาดเพื่อให้ ได้ จานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้
5. คะแนนเสียง
ข้ อ 44. เว้ นแต่จะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นในข้ อบังคับนี ้ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็ นการออก
เสียงโดยวิธีชูมือ หรื อโดยการลงคะแนนลับนัน้ ให้ ห้ นุ หนึง่ (1) หุ้นมีเสียงหนึง่ (1) เสียง ผู้ถือหุ้นรายใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ อง
ใด ผู้ถือหุ้นรายนันไม่
้ มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตังกรรมการ
้
และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนัน้
ให้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1)

ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด

(2)

ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น ซึ่งมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)

การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น

(ข)

การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทมหาชนจากัด หรื อบริ ษัทจากัดมาเป็ นของบริ ษัท
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(ค)

การทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททัง้ หมด หรื อบางส่วนที่
สาคัญ การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคล
อื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน

(ง)

การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับของบริ ษัท

(จ)

การเพิ่มหรื อลดทุนของบริ ษัท หรื อการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป

(ฉ)

การควบหรื อเลิกบริ ษัท

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2562 บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

หน้ า 3 จาก 3

