ข้ อบังคับบริษัท บริษัท ซีพแี อล กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
เฉพาะส่ วนทีเ่ กีย่ วข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 3 คณะกรรมการ
ข้ อ 11. คณะกรรมการของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของ จานวนกรรมการ
ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร และกรรมการของบริ ษทั จะต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติตามที่ กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชนจากัด
ข้ อ 12. ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสี ยงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1)
ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับ 1 หุน้ ต่อ 1 เสี ยง
(2)
การเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งเป็ นรายบุคคล หรื อเป็ นคณะครั้งเดียวเต็มตามจานวน
กรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะเห็นสมควร โดยในการ
ออกเสี ยงลงคะแนนไม่วา่ จะเป็ นการเลือกตั้งเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นคณะบุคคล แต่ละคนที่ผถู ้ ือหุน้ ออกเสี ยง
เลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสี ยงจากผูถ้ ือหุน้ ตามจานวนหุน้ ที่ผถู ้ ือหุน้ นั้นมีอยูท่ ้ งั หมดตาม (1) โดยผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าว
จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดมากหรื อน้อยเพียงใดไม่ได้
(3)
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวน กรรมการที่
จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมา มีคะแนนเสี ยง
เท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ น ผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
ข้ อ 13. ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการที่ จะพึงมีออก จาก
ตาแหน่ง ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ จะต้อง
ออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั ให้ใช้วิธีจบั สลากกัน และปี ต่อ ๆ ไป ให้กรรมการคนที่ อยู่ใน
ตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
ข้ อ 14. กรรมการมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ในรู ปของเงินรางวัล เบี้ ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อ ผลประโยชน์ตอบ
แทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา ซึ่งที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจ กาหนดเป็ นจานวนแน่นอนหรื อวาง
เป็ นหลักเกณฑ์ แล้วจะกาหนดเป็ นคราวๆ ไป หรื อจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมี การเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับ
เบี้ ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบี ยบของบริ ษทั ความในวรรคหนึ่ งไม่กระทบกระเทื อนสิ ทธิ ของพนักงานหรื อลูกจ้างของ
บริ ษทั ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั
หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ เดือน นับแต่วนั สิ้นสุดของรอบปี บัญชี
ของบริ ษทั การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ น
การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อผูถ้ ือหุน้ รวมกันนับจานวน หุน้ ได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนหุน้ ที่
จาหน่ ายได้ท้ งั หมด หรื อผูถ้ ือหุ ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสิ บของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ ายได้
ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทาหนังสื อ ขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลใน

การที่ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี น้ ีให้คณะกรรมการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่
ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ข้ อ 25. การเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสื อนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ
เรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุวา่ เป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรื อเพื่อพิจารณา
รวมทั้งความเห็นของคณะ กรรมการในเรื่ องดังกล่าวและจัดส่งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณา
คาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามารถจัดประชุมได้
ณ ท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อจังหวัดอื่นทัว่ ราชอาณาจักร
ข้ อ 26. ประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ อาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสื อมอบ
ฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะและจะต้องเป็ นไปตามแบบที่นายทะเบียนกาหนด หนังสื อมอบฉันทะนี้
จะต้องมอบแก่ประธานกรรมการหรื อผูท้ ี่ประธานกรรมการกาหนด ณ ที่ประชุมก่อนผูร้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม
ข้ อ 27. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายีส่ ิ บห้าคน และ ต้องมีหุน้ นับ
รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมดหรื อมีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมดและต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมดจึงจะเป็ น
องค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชัว่ โมงจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเข้ามาร่ วมประชุมไม่
ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เรี ยกนัด เพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอการประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นมิใช่เป็ นการเรี ยก ประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่
น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ประธาน
กรรมการนัง่ เป็ นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีตวั ประธานกรรมการหรื อประธานกรรมการมิได้เข้ามาประชุม ถ้ามีรองประธานให้รอง
ประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรื อมีแต่ไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้กใ็ ห้ ที่ประชุมเลือกตั้งผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่ง
ซึ่งได้ร่วมประชุมเป็ นประธาน
ข้ อ 28. ในการออกเสี ยงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่ งหุ ้นมีเสี ยงหนึ่ งเสี ยง และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยง
ดังต่อไปนี้
(1)
ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
(2)
ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การทา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั หรื อทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะ
แบ่งกาไรขาดทุน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับ
(จ) การเพิ่มหรื อลดทุนของบริ ษทั หรื อการออกหุน้ กู้
(ฉ) การควบหรื อเลิกบริ ษทั
ข้ อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึ่งกระทามีดงั นี้
1. พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดาเนินการของบริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา
2. พิจารณาและอนุมตั ิงบดุล
3. พิจารณาและจัดสรรเงินกาไร
4. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
5. แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
6. กิจการอื่น ๆ

