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ข้อบังคับของบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
1. การปิดสมุดทะเบียน
(ข้อ 26) ในระหว่างยี่สิบเอ็ดวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้
ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สํานักงานใหญ่ และสํานักงานสาขาของบริษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันเริ่มงด
รับลงทะเบียนการโอนหุ้น
2. การเรียกประชุม
(ข้อ 25) คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของ
รอบปีบัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือ ผู้ถือหุ้นรวมกัน
นับจํานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมดหรือ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมี
หุ้ น นั บ รวมกั น ได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า หนึ่ ง ในสิ บ ของจํ า นวนหุ้ น ที่ จํ า หน่ า ยได้ ทั้ ง หมด จะเข้ า ชื่ อ กั น ทํ า หนั ง สื อ ขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไ ด้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง
เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
(ข้อ 26)

ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และ
จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมไม่จําเป็นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสํานักงานใหญ่ของบริษัทโดยจะจัดประชุม ณ
ที่อื่นใดก็ได้สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

(ข้อ 30)

กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปีพึงกระทํา มีดังนี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่าน
มา
(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี
(6) กิจการอื่นๆ

(ข้อ 33)

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจําปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการ
ต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําปี

(ข้อ 34)

(1) สําเนางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของ
ผู้สอบบัญชี
(2) รายงานประจําปีของคณะกรรมการ
(ข้อ 35)

ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดํารงตําแหน่งหน้าที่ใดๆ ในบริษัท

3. องค์ประชุม
(ข้อ 27) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวน
หุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุม
เป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้
ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบ
องค์ประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ไ ด้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรอง
ประธานกรรมการ หรือ มีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุม
เป็นประธานในที่ประชุม
4. คะแนนเสียง
(ข้อ 28) ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง การ
ออกเสียงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนน
ลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกําหนด
(ข้อ 29)

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
(ในการประชุมครั้งนี้ได้แก่วาระ พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ และพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน)
(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สําคัญ ให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือ บริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทํา แก้ไข หรือ เลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สําคัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะ
แบ่งกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
(ในการประชุมครั้งนี้ได้แก่วาระ พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้)
อนึ่ง ในวาระการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทมิไ ด้กําหนด
จํานวนคะแนนเสียงเพื่อเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ จึงใช้จํานวนคะแนนเสียงตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ที่กําหนดให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
(ข้อ 10)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงแก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จํานวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

5. ค่าตอบแทน
(ข้อ 24) กรรมการมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ค่ า ตอบแทนจากบริ ษั ท ในรู ป ของเงิ น เดื อ น เงิ น รางวั ล เบี้ ย ประชุ ม บํ า เหน็ จ โบนั ส
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกําหนดเป็นจํานวน
แน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกําหนดไว้เป็นคราว ๆ ไปหรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลง
ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการ
ของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์จากบริษัทในฐานะที่เป็นลูกจ้างของบริษัท
6. เงินปันผลและทุนสํารอง
(ข้อ 36) ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้
แบ่งเงินปันผล
เงินปันผลให้แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกําไรสมควร
พอที่จะทําเช่นนั้น และ รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปันผล ให้กระทําภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

(ข้อ 37)

บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของ
บริษัทหรือมากกว่านั้น โดยให้คณะกรรมการจัดทําความเห็นเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7. การเลือกตั้งกรรมการ
(ข้อ 11) ในการประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญ ประจํา ปีทุก ครั้ งให้ กรรมการออกจากตํา แหน่ งหนึ่ งในสามเป็นอั ตรา ถ้ าจํา นวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะ
ออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง
กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ได้

