ข้ อบังคับของบริษัท คาสเซ่ อร์ พคี โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน) ทีเ่ กี่ยวข้ องกับการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น
การแต่ งตั้งกรรมการ
ข้ อ 12 ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุ น้ ต่อหนึ่งเสี ยง
(2) ผูถ้ ื อหุ ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยู่ท้ งั หมดตาม (1) เลื อกตั้งบุ คคลคนเดี ยวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่
จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมา มีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกิ น
จานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
การประชุ มผู้ถือหุ้น
ข้ อ 26 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ เดือนนับแต่วนั
สิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น คราวอื่ นนอกจากที่ ก ล่ าวแล้ว ให้เรี ยกว่า การประชุ มวิส ามัญ คณะกรรมการจะเรี ย ก
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อผูถ้ ือหุ ้นรวมกันนับจานวนหุ ้นได้ไม่นอ้ ย
กว่าหนึ่ งในห้าของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด หรื อผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่าหนึ่ งในสิ บของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด จะเข้าชื่ อกันทาหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้น
เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรี ยกประชุ มไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย
ทั้งนี้คณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ภายในหนึ่งเดือน นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุ น้
ข้ อ 27 ในการเรี ย กประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นให้คณะกรรมการจัดท าเป็ นหนังสื อนัดประชุ มระบุ ส ถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุ ม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุ มพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ น
เรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว
และจัดส่ งให้ผูถ้ ื อหุ ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่ อนวันประชุ มและโฆษณาคาบอกกล่ าวนัดประชุ มในหนังสื อพิ มพ์
ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่าสามวัน
ข้ อ 28 ผูถ้ ือหุ น้ คนใดไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ อาจมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว
เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนก็ได้
ข้ อ 29 ในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นต้องมีผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ามี) มาประชุ มไม่น้อยกว่า
ยีส่ ิ บห้าคน หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุ น้ ทั้งหมดและต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของ
จานวนหุ น้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึ งหนึ่ งชัว่ โมง จานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งเข้า
ร่ วมประชุ มไม่ครบองค์ป ระชุ มตามที่ กาหนดไว้ หากว่าการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอ การ
ประชุ มเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอ ให้นดั ประชุ มใหม่ และ
ให้ส่งหนังสื อนัดประชุ มไปยังผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุ มในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่วา่ จะมีผถู ้ ือหุ น้ มา
เข้าร่ วมประชุมครบองค์ประชุมหรื อไม่ก็ตาม ก็ให้ดาเนินการประชุมได้
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ข้ อ 30 ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในกรณี ที่ประธานไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ ประชุ ม ถ้าไม่มีรอง
ประธานกรรมการหรื อ มี แต่ ไม่ ส ามารถปฏิ บ ัติห น้าที่ ไ ด้ ให้ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ซึ่ งมาประชุ ม เลื อ กผูถ้ ื อหุ ้ น คนหนึ่ งขึ้ น เป็ น
ประธานที่ประชุม
ข้ อ 31 วัน เวลา และสถานที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ให้คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูก้ าหนด
ข้ อ 32 มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ นั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้น ซึ่ งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ก. การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
ข. การซื้ อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
ค. การทา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาคัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุ รกิ จของบริ ษทั หรื อการรวมกิ จการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไร
ขาดทุนกัน
ง. การลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ
ข้ อ 33 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทามีดงั นี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปี ที่ผา่ นมากิจการของบริ ษทั ได้
จัดการไป
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุล
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
(6) กิจการอื่นๆ
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