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ข้ อบังคับบริษัท บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
เฉพาะส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
หมวดที่ 3 คณะกรรมการ
ข้ อ 11. คณะกรรมการของบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของ จานวนกรรมการ
ทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร และกรรมการของบริ ษัทจะต้ องเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติตามที่ กาหนดไว้ ในพระราชบัญญัติบริ ษัท
มหาชนจากัด
ข้ อ 12. ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังกรรมการโดยใช้
้
เสียงข้ างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1)
ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
(2)
การเลือกตังกรรมการจะลงคะแนนเสี
้
ยงเลือกตังเป็
้ นรายบุคคล หรื อเป็ นคณะครัง้ เดียวเต็มตามจานวน
กรรมการทังหมดที
้
่จะต้ องเลือกตังในคราวนั
้
นก็
้ ได้ ทังนี
้ ้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการ
ออกเสียงลงคะแนนไม่วา่ จะเป็ นการเลือกตังเป็
้ นรายบุคคลหรื อเป็ นคณะบุคคล แต่ละคนที่ผ้ ถู ือหุ้นออกเสียง
เลือกตังจะได้
้
รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นนันมี
้ อยูท่ งหมดตาม
ั้
(1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าว
จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ หู นึง่ ผู้ใดมากหรื อน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3)
บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวน กรรมการที่
จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมา มีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ น ผู้ออกเสียงชี ้ขาด
ข้ อ 13. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการที่จะพึงมีออก จาก
ตาแหน่ง ถ้ าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้ อง
ออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัท ให้ ใช้ วิธีจับสลากกัน และปี ต่อ ๆ ไป ให้ กรรมการคนที่อยู่ใน
ตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง กรรมการซึง่ พ้ นจากตาแหน่งจะเลือกเข้ ารับตาแหน่งอีกก็ได้
ข้ อ 14. กรรมการมีสทิ ธิได้ รับค่าตอบแทนจากบริ ษัทในรู ปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อ ผลประโยชน์ตอบแทน
ในลักษณะอื่นตามข้ อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึง่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจ กาหนดเป็ นจานวนแน่นอนหรื อวางเป็ น
หลักเกณฑ์ แล้ วจะกาหนดเป็ นคราวๆ ไป หรื อจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมี การเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนันให้
้ ได้ รับเบี ้ย
เลี ้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริ ษัท ความในวรรคหนึง่ ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัท ซึ่ง
ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการ ในอันที่จะได้ รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัท
หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อ 24. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสีเ่ ดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บัญชี
ของบริ ษัทการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรี ยกประชุม ผู้ถือหุ้นเป็ น
การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจานวน หุ้นได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในห้ าของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สบิ ห้ าคนซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทังหมด
้
จะเข้ าชื่อกันทาหนังสือ ขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่
ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีนี ้ให้ คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่ได้ รับ
หนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 25. การเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ
เรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุวา่ เป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรื อเพื่อพิจารณา
รวมทังความเห็
้
นของคณะ กรรมการในเรื่ องดังกล่าวและจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณา
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คาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้
ณ ท้ องที่อนั เป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัทหรื อจังหวัดอื่นทัว่ ราชอาณาจักร
ข้ อ 26. ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบ
ฉันทะจะต้ องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้ องเป็ นไปตามแบบที่นายทะเบียนกาหนด หนังสือมอบฉันทะนี ้
จะต้ องมอบแก่ประธานกรรมการหรื อผู้ที่ประธานกรรมการกาหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม
ข้ อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีห้ นุ และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สบิ ห้ าคน และ ต้ องมีห้ นุ นับ
รวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดหรื
ั้
อมีผ้ ถู ือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่
ของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมดและต้
้
องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดจึ
ั้
งจะเป็ นองค์
ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึง่ ชัว่ โมงจานวนผู้ถือหุ้น ซึง่ เข้ ามาร่วมประชุมไม่
ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอการประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการ
ประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยก ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่ น้อย
กว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ประธานกรรมการ
นัง่ เป็ นประธานที่ประชุม ถ้ าไม่มตี วั ประธานกรรมการหรื อประธานกรรมการมิได้ เข้ ามาประชุม ถ้ ามีรองประธานให้ รองประธาน
กรรมการเป็ นประธาน ถ้ ารองประธานกรรมการไม่มี หรื อมีแต่ไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ก็ให้ ที่ประชุมเลือกตังผู
้ ้ ถือหุ้นคนหนึง่ ซึง่ ได้ ร่วม
ประชุมเป็ นประธาน
ข้ อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้ ห้ นุ หนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี ้
(1)
ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
(2)
ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซื ้อหรื อรับโอกกิจการของบริ ษัทอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
(ค) การทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัทหรื อทังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญ
การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัทหรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะ
แบ่งกาไรขาดทุน
(ง) การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับ
(จ) การเพิ่มหรื อลดทุนของบริ ษัทหรื อการออกหุ้นกู้
(ฉ) การควบหรื อเลิกบริ ษัท
ข้ อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึง่ กระทามีดงั นี ้
1. พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดาเนินการของบริ ษัท ในรอบปี ที่ผา่ นมา
2. พิจารณาและอนุมตั ิงบดุล
3. พิจารณาและจัดสรรเงินกาไร
4. เลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
5. แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
6. กิจการอื่น ๆ
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