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ข้อบังคับของบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
1. การปิดสมุดทะเบียน 

(ข้อ 26) ในระหว่างยี่สิบเอ็ดวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศ
ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สํานักงานใหญ่ และสํานักงานสาขาของบริษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวัน
เริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น 

 

2. การเรียกประชุม 
(ข้อ 25) คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุด

ของรอบปีบัญชีของบริษัท 
 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ 
 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือ ผู้ถือหุ้น
รวมกันนับจํานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมดหรือ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า
คน ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมด จะเข้าช่ือกันทําหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน
หน่ึงเดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 
 

(ข้อ 26) ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุมและเรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องท่ีจะ
เสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา แล้วแต่กรณีรวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว 
และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนัด
ประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน 

 

 สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชุมไม่จําเป็นต้องอยู่ในท้องท่ีอันเป็นท่ีตั้งของสํานักงานใหญ่ของบริษัทโดยจะจัดประชุม 
ณ ท่ีอ่ืนใดก็ได้สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร 

 

(ข้อ 30) กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจําปีพึงกระทํา มีดังน้ี 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุม แสดงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผา่น

มา 
(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน 
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี 
(6) กิจการอ่ืนๆ 
 

(ข้อ 33) คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจําปีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนน้ี คณะกรรมการ
ต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

(ข้อ 34) คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปน้ีให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําปี 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ลําดับ 8 
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(1) สําเนางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุนท่ีผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของ
ผู้สอบบัญชี 

(2) รายงานประจําปีของคณะกรรมการ 
 

(ข้อ 35) ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดํารงตําแหน่งหน้าท่ีใดๆ ในบริษัท 
 

3. องค์ประชุม 
(ข้อ 27) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน 

หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจํานวน
หุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

 

 ในกรณีท่ีปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหน่ึงช่ัวโมงจํานวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การ
ประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ันมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ 
และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังน้ี ไม่บังคับว่า
จะต้องครบองค์ประชุม 

 

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการน่ังเป็นประธานท่ีประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ี
ประชุม หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มี
รองประธานกรรมการ หรือ มีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ก็ให้ท่ีประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหน่ึงซ่ึงได้เข้าร่วม
ประชุมเป็นประธานในท่ีประชุม 
 

4. คะแนนเสียง 
(ข้อ 28) ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นท่ีตนถืออยู่โดยถือว่าหุ้นหน่ึงมีหน่ึงเสียง 

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอและท่ีประชุมลงมติให้
ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับน้ันให้เป็นไปตามท่ีประธานในท่ีประชุม
กําหนด 

 

(ข้อ 29) มติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นน้ันให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 
 (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง

เท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด  
 (ในการประชุมครั้งน้ีได้แก่วาระ พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2558 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
แทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ และพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน) 

 

 (2) ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีสําคัญ ให้แก่บุคคลอ่ืน 
 (ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืน หรือ บริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
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 (ค) การทํา แก้ไข หรือ เลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมด หรือบางส่วนท่ีสําคัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงค์
จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน 

 (ง) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท 
 (จ) การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท 
 

อน่ึง ในวาระการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท เน่ืองจากข้อบังคับของบริษัทมิได้กําหนด
จํานวนคะแนนเสียงเพ่ือเป็นมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นไว้ จึงใช้จํานวนคะแนนเสียงตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ท่ีกําหนดให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียง
ท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม 

 

 (ข้อ 10) ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปน้ี 
(1) ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงแก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ีจะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ันในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จํานวนท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ันให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 

 

5. ค่าตอบแทน 
(ข้อ 24) กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบ้ียประชุม บําเหน็จ โบนัส 

ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืน ตามข้อบังคับหรือตามท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซ่ึงอาจกําหนดเป็น
จํานวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกําหนดไว้เป็นคราว ๆ ไปหรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ และนอกจากน้ันให้ได้รับเบ้ียเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 

 ความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทซ่ึงได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการ
ของบริษัทในอันท่ีจะได้รับค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์จากบริษัทในฐานะท่ีเป็นลูกจ้างของบริษัท 

 

6. เงินปันผลและทุนสํารอง 
(ข้อ 36) ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้

แบ่งเงินปันผล 
 

 เงินปันผลให้แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกําไรสมควร
พอท่ีจะทําเช่นน้ัน และ รายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 

 

 การจ่ายเงินปันผล ให้กระทําภายในหน่ึงเดือนนับแต่วันท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี 
ท้ังน้ีให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลน้ันในหนังสือพิมพ์ด้วย 

(ข้อ 37) บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสํารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกําไรสุทธิประจําปี หัก
ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน
ของบริษัทหรือมากกว่าน้ัน โดยให้คณะกรรมการจัดทําความเห็นเพ่ือเสนอขออนุมัติต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
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7. การเลือกต้ังกรรมการ 
(ข้อ 11) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตําแหน่งหน่ึงในสามเป็นอัตรา ถ้าจํานวน

กรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม 
 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ันให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะ
ออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดน้ันเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 
 

กรรมการท่ีออกตามวาระน้ันอาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ได้ 


