สิ่งที่สงมาดวย ลําดับ 7

ขอบังคับของบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) ในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน
1. การป-ดสมุดทะเบียน
(ขอ 27) ในระหวางยี่สิบเอ็ดวันกอนวันประชุมผูถือหุนแตละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุนก็ได โดยประกาศให
ผูถือหุนทราบลวงหนา ณ สํานักงานใหญ และสํานักงานสาขาของบริษัททุกแหง ไมนอยกวาสิบสี่วันกอนวันเริ่มงด
รับลงทะเบียนการโอนหุน
2. การเรียกประชุม
(ขอ 25) คณะกรรมการจะตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเป4นการประชุมสามัญประจําป5ภายในสี่เดือน นับแตวันสิ้นสุดของ
รอบป5บัญชีของบริษัท
การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลวใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเป4นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร
(ขอ 26)

ผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะ
เขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเป4นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเรื่อง
และเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้ คณะกรรมการตองจัดใหมี
การประชุมผูถือหุนภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน
ในกรณีที่คณะกรรมการไมจัดใหมีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผูถือหุนทั้งหลายซึ่งเขาชื่อกัน
หรือผูถือหุนคนอื่น ๆ รวมกันไดจํานวนหุนตามที่บังคับไวนั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภายในสี่สิบหาวันนับแตวันครบ
กําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาเป4นการประชุมผูถือหุนที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดย
บริษัทตองรับผิดชอบคาใชจายอันจําเป4นที่เกิดจากการจัดใหมีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนที่เป4นการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนตามวรรคสองครั้งใด จํานวนผูถือหุนซึ่ง
มารวมประชุมไมครบเป4นองค=ประชุมตามที่กําหนดไวในในขอ 28. ผูถือหุนที่รองขอตองรวมกันรับผิดชอบชดใช
คาใชจายที่เกิดจากการจัดใหมีการประชุมในครั้งนั้นใหแกบริษัท

(ขอ 27)

ในการเรียกประชุมผูถือหุนใหคณะกรรมการจัดทําเป4นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุมและเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุใหชัดเจนวาเป4นเรื่องที่จะเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลวแตกรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และ
จัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ=ติดตอกันสามวันกอนวันประชุมไมนอยกวาสามวัน
สถานที่ที่จะใชเป4นที่ประชุมไมจําเป4นตองอยูในทองที่อันเป4นที่ตั้งของสํานักงานใหญของบริษัทโดยจะจัดประชุม ณ
ที่อื่นใดก็ไดสุดแตคณะกรรมการจะเห็นสมควร

(ขอ 31)

กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําป5พึงกระทํา มีดังนี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุม แสดงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป5ที่ผาน
มา
(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี
(6) กิจการอื่นๆ

(ขอ 34)

คณะกรรมการตองจัดใหมีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบป5บัญชีของบริษัท เสนอตอที่
ประชุมผูถือหุน ในการประชุมสามัญประจําป5เพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการ
ตองจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบใหเสร็จกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน

(ขอ 35)

คณะกรรมการตองจัดสงเอกสารดังตอไปนี้ใหผูถือหุน พรอมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําป5
(1) สําเนางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุนที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว พรอมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของ
ผูสอบบัญชี
(2) รายงานประจําป5ของคณะกรรมการ

(ขอ 36)

ผูสอบบัญชีตองไมเป4นกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงหนาที่ใดๆ ในบริษัท

3. องคประชุม
(ขอ 28) ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวายี่สิบหาคน
หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวน
หุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะเป4นองค=ประชุม
ในกรณีที่ปรากฎวาการประชุมผูถือหุนครั้งใดเมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่งชั่วโมงจํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวม
ประชุมไมครบองค=ประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การประชุม
เป4นอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเป4นการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหนัดประชุมใหม และให
สงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ ไมบังคับวาจะตองครบ
องค=ประชุม
ในการประชุมผูถือหุน ใหประธานกรรมการนั่งเป4นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม
หรือ ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไ ด ถามีรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเป4นประธาน ถาไมมีรอง
ประธานกรรมการ หรือ มีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหที่ประชุมเลือกตั้งผูถือหุนคนหนึ่งซึ่งไดเขารวมประชุม
เป4นประธานในที่ประชุม
4. คะแนนเสียง
(ขอ 29) ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถืออยูโดยถือวาหุนหนึ่งมีหนึ่งเสียง การ
ออกเสียงลงคะแนนใหกระทําโดยเปHดเผย เวนแตผูถือหุนไมนอยกวาหาคนรองขอและที่ประชุมลงมติใหลงคะแนน
ลับก็ใหลงคะแนนลับ สวนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นใหเป4นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกําหนด

(ขอ 30)

มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้นใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียง
เทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป4นเสียงชี้ขาด
(ในการประชุมครั้งนี้ไดแกวาระ พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับป5 สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจายเงินปKนผล พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ และพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน)
(2) ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ ใหแกบุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือ บริษัทเอกชนมาเป4นของบริษัท
(ค) การทํา แกไข หรือ เลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางสวนที่สําคัญ การ
มอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค=จะ
แบงกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห=สนธิหรือขอบังคับของบริษัท
(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การควบหรือเลิกบริษัท
(ในการประชุมครั้งนี้ไ ดแกวาระ พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห=สนธิ ของบริษัท ขอ 3
วัตถุประสงค=ของบริษัท)
อนึ่ง ในวาระการพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัท เนื่องจากขอบังคับของบริษัทมิไ ดกําหนด
จํานวนคะแนนเสียงเพื่อเป4นมติของที่ประชุมผูถือหุนไว จึงใชจํานวนคะแนนเสียงตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ที่กําหนดใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม

(ขอ 10)

ที่ประชุมผูถือหุนเป4นผูแตงตั้งกรรมการ โดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑ=และวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
(2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป4น
กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป4นผูไดรับเลือกตั้งเป4นกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกิน
จํานวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเป4นประธานเป4นผูออกเสียงชี้ขาด

5. คาตอบแทน
(ขอ 24) กรรมการมี สิ ท ธิ ไ ดรั บ คาตอบแทนจากบริ ษั ท ในรู ป ของเงิ น เดื อ น เงิ น รางวั ล เบี้ ย ประชุ ม บํ า เหน็ จ โบนั ส
ผลประโยชน=ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามขอบังคับหรือตามที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณาซึ่งอาจกําหนดเป4นจํานวน
แนนอน หรือวางเป4นหลักเกณฑ= และกําหนดไวเป4นคราว ๆ ไปหรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
ได และนอกจากนั้นใหไดรับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการตาง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไมกระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจางของบริษัทซึ่งไดรับเลือกตั้งใหเป4นกรรมการ
ของบริษัทในอันที่จะไดรับคาตอบแทน หรือผลประโยชน=จากบริษัทในฐานะที่เป4นลูกจางของบริษัท
6. เงินป6นผลและทุนสํารอง
(ขอ 37) หามมิใหแบงเงินปKนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยูหามมิให
แบงเงินปKนผล
เงินปKนผลใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทา ๆ กัน โดยการจายเงินปKนผลตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
คณะกรรมการอาจจายเงินปKนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเป4นครั้งคราว ในเมื่อเห็นวาบริษัทมีผลกําไรสมควร
พอที่จะทําเชนนั้น และ รายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป
การจายเงินปKนผล ใหกระทําภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุน หรือคณะกรรมการลงมติแลวแตกรณี
ทั้งนี้ใหแจงเป4นหนังสือไปยังผูถือหุน และใหโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปKนผลนั้นในหนังสือพิมพ=ดวย
(ขอ 38)

บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําป5สวนหนึ่งไวเป4นทุนสํารอง ไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําป5 หักดวย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียนของ
บริษัทหรือมากกวานั้น โดยใหคณะกรรมการจัดทําความเห็นเพื่อเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุน

7. การเลือกตั้งกรรมการ
(ขอ 11) ในการประชุมผู ถือหุ นสามัญ ประจํา ป5ทุก ครั้ งใหกรรมการออกจากตํา แหนงหนึ่ งในสามเป4นอั ตรา ถาจํา นวน
กรรมการที่จะแบงออกใหตรงเป4นสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในป5แรกและป5ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับสลากกันวาผูใดจะ
ออก สวนป5หลัง ๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเป4นผูออกจากตําแหนง
กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมได

