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ข้ อ บังคับ บริษัท บริษัท ซี.พี.แอล. กรุ๊ พ จํากัด (มหาชน)
เฉพาะส่ วนที&เ กี&ยวข้ อ งกับ การประชุม ผู้ถ อื หุ้น
หมวดที& 3 คณะกรรมการ
ข้ อ 11. คณะกรรมการของบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึงหนึง ของ จํานวนกรรมการ
ทังหมดต้
&
องมีถินทีอยูใ่ นราชอาณาจักร และกรรมการของบริ ษัทจะต้ องเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติตามที กําหนดไว้ ในพระราชบัญญัติบริ ษัท
มหาชนจํากัด
ข้ อ 12. ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังกรรมการโดยใช้
&
เสียงข้ างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี &
(1)
ผู้ถือหุ้นคนหนึง มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
(2)
การเลือกตังกรรมการจะลงคะแนนเสี
&
ยงเลือกตังเป็
& นรายบุคคล หรื อเป็ นคณะครัง& เดียวเต็มตามจํานวน
กรรมการทังหมดที
&
จะต้ องเลือกตังในคราวนั
&
นก็
& ได้ ทังนี
& &ตามแต่ทีประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการ
ออกเสียงลงคะแนนไม่วา่ จะเป็ นการเลือกตังเป็
& นรายบุคคลหรื อเป็ นคณะบุคคล แต่ละคนทีผ้ ถู ือหุ้นออกเสียง
เลือกตังจะได้
&
รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นทีผ้ ถู ือหุ้นนันมี
& อยูท่ งหมดตาม
ั&
(1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าว
จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ หู นึง ผู้ใดมากหรื อน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3)
บุคคลซึง ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
& นกรรมการเท่าจํานวน กรรมการที
จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
&
ง& นัน& ในกรณีทีบคุ คลซึง ได้ รับการเลือกตังในลํ
& าดับถัดลงมา มีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
&
ง& นัน& ให้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ น ผู้ออกเสียงชี &ขาด
ข้ อ 13. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทกุ ครัง& ให้ กรรมการจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทีจะพึงมีออก จาก
ตําแหน่ง ถ้ าจํานวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ทีสดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการทีจะต้ อง
ออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ทีสองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัท ให้ ใช้ วิธีจับสลากกัน และปี ต่อ ๆ ไป ให้ กรรมการคนทีอยู่ใน
ตําแหน่งนานทีสดุ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการซึง พ้ นจากตําแหน่งจะเลือกเข้ ารับตําแหน่งอีกก็ได้
ข้ อ 14. กรรมการมีสทิ ธิได้ รับค่าตอบแทนจากบริ ษัทในรูปของเงินรางวัล เบี &ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรื อ ผลประโยชน์ตอบแทน
ในลักษณะอืนตามข้ อบังคับหรื อตามทีทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึง ทีประชุมผู้ถือหุ้นอาจ กําหนดเป็ นจํานวนแน่นอนหรื อวางเป็ น
หลักเกณฑ์ แล้ วจะกําหนดเป็ นคราวๆ ไป หรื อจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมี การเปลียนแปลงก็ได้ และนอกจากนันให้
& ได้ รับเบี &ย
เลี &ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริ ษัท ความในวรรคหนึง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัท ซึง
ได้ รับเลือกตังเป็
& นกรรมการ ในอันทีจะได้ รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเป็ นพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัท
หมวดที& 4 การประชุม ผู้ถ อื หุ้น
ข้ อ 24. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสีเ ดือน นับแต่วนั สิ &นสุดของรอบปี บญ
ั ชี
ของบริ ษัทการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอืนนอกจากทีกล่าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ น
การประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจํานวน หุ้นได้ ไม่น้อยกว่าหนึง ในห้ าของจํานวนหุ้นที
จําหน่ายได้ ทงหมด
ั&
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายีสบิ ห้ าคนซึง มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง ในสิบของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั&
จะเข้ าชือกันทําหนังสือ ขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที
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ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีนี &ให้ คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน ? เดือนนับแต่วนั ทีได้ รับ
หนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 25. การเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ
เรื องทีจะเสนอต่อทีประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุวา่ เป็ นเรื องทีจะเสนอเพือทราบ เพืออนุมตั ิหรื อเพือพิจารณา
รวมทังความเห็
&
นของคณะ กรรมการในเรื องดังกล่าวและจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณา
คําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้
ณ ท้ องทีอนั เป็ นทีตงสํ
ั & านักงานใหญ่ของบริ ษัทหรื อจังหวัดอืนทัว ราชอาณาจักร
ข้ อ 26. ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ บคุ คลอืนเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบ
ฉันทะจะต้ องลงวันทีและลายมือชือของผู้ถือหุ้นทีมอบฉันทะและจะต้ องเป็ นไปตามแบบทีนายทะเบียนกําหนด หนังสือมอบฉันทะนี &
จะต้ องมอบแก่ประธานกรรมการหรื อผู้ทีประธานกรรมการกําหนด ณ ทีประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม
ข้ อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีห้ นุ และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายีสบิ ห้ าคน และ ต้ องมีห้ นุ นับ
รวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง ในสามของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมดหรื
ั&
อมีผ้ ถู ือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึง
ของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมดและต้
&
องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง ในสามของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมดจึ
ั&
งจะเป็ นองค์
ประชุม ในกรณีทีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง& ใด เมือล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึง ชัว โมงจํานวนผู้ถือหุ้น ซึง เข้ ามาร่วมประชุมไม่
ครบองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอการประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการ
ประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
& ใช่เป็ นการเรี ยก ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อย
กว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง& หลังนี &ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ประธานกรรมการ
นัง เป็ นประธานทีประชุม ถ้ าไม่มตี วั ประธานกรรมการหรื อประธานกรรมการมิได้ เข้ ามาประชุม ถ้ ามีรองประธานให้ รองประธาน
กรรมการเป็ นประธาน ถ้ ารองประธานกรรมการไม่มี หรื อมีแต่ไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าทีได้ ก็ให้ ทีประชุมเลือกตังผู
& ้ ถือหุ้นคนหนึง ซึง ได้ ร่วม
ประชุมเป็ นประธาน
ข้ อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้ ห้ ุนหนึงหุ้นมีเสียงหนึงเสียง และมติของทีประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
& ประกอบด้ วยคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี &
(1)
ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึ &นอีกเสียงหนึง เป็ นเสียงชี &ขาด
(2)
ในกรณีดงั ต่อไปนี & ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข องจํานวนเสียงทังหมดของผู
&
้ ถือหุ้นซึง มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
&
อบางส่วนทีสาํ คัญให้ แก่บคุ คลอืน
(ข) การซื &อหรื อรับโอกกิจการของบริ ษัทอืนหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
(ค) การทํา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกียวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัทหรื อทังหมดหรื
&
อบางส่วนทีสาํ คัญ
การมอบหมายให้ บคุ คลอืนเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัทหรื อการรวมกิจการกับบุคคลอืน โดยมีวตั ถุประสงค์จะ
แบ่งกําไรขาดทุน
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(ง) การแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับ
(จ) การเพิมหรื อลดทุนของบริ ษัทหรื อการออกหุ้นกู้
(ฉ) การควบหรื อเลิกบริ ษัท
ข้ อ 29. กิจการอันทีประชุมสามัญประจําปี พงึ กระทํามีดงั นี &
1. พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเสนอต่อทีประชุมแสดงถึงผลการดําเนินการของบริ ษัท ในรอบปี ทีผา่ นมา
2. พิจารณาและอนุมตั ิงบดุล
3. พิจารณาและจัดสรรเงินกําไร
4. เลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
&
ออกตามวาระ
5. แต่งตังผู
& ้ สอบบัญชี
6. กิจการอืน ๆ
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