วันที่ 20 ธันวาคม 2560

เรื่ อง

ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น บริ ษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1. แบบฟอร์ มลงทะเบียนแบบ Bar code (กรุณานามาในวันประชุม)
2. รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
3. ข้ อบังคับบริ ษัท (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
4. ข้ อมูลกรรมการอิสระที่ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้
5. วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, แบบ ข, และ แบบ ค. (ขอแนะนาให้ ใช้ แบบ ข)
7. แผนที่สถานที่จดั การประชุม
ด้ วยคณะกรรมการ บริ ษัท ซีพีแอล กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) เห็นสมควรให้ มีการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่
1/2561 ในวันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องเทียร่ า ชัน้ 3 โรงแรมเมเปิ ล เลขที่ 9 ถนนศรี นคริ นทร์
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2560
(การลงมติ: วาระนีจ้ ะต้องได้รบั อนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ งมาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน)

ข้ อเท็จจริ งและเหตุ ผล : บริ ษัทได้ จัดทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27
เมษายน 2560 และได้ นาส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ แก่ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน รวมทังประกาศเผย
้
แพรให้ หน้ าเว็บไซต์ของบริ ษัท เห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นเพื่อพิจารณารับรอง โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัทฯ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ ทาการบันทึก
ข้ อมูลไว้ โดยถูกต้ องและครบถ้ วนแล้ ว จึงเห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ
วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่ าหุ้นที่ตราไว้ ของบริษัท
(การลงมติ: วาระนีจ้ ะต้องได้รบั อนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที ม่ า
ประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงในวาระนี)้

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้น โดยลดมูลค่าหุ้นจะส่งผลให้ ห้ นุ สามัญของบริ ษัทฯ มี
สภาพคล่องสูงขึ ้น จานวนหุ้นที่เพิ่มขึ ้น และราคาหุ้นที่ลดลง โดยสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นจะไม่ได้ รับผลกระทบจาก
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การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น และทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ วของบริ ษัทยังคงมีจานวนเท่าเดิม รายละเอียดการแก้ ไข
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของหุ้นมีดงั นี ้
ทุนจดทะเบียน (บาท)
มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)
จานวนหุ้น

ก่อนแก้ ไขมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้น
418,899,370
10
41,889,937

หลังแก้ ไขมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้น
418,899,370
1
418,899,370

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ: การแก้ ไขมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นดังกล่าวน่าจะเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายด้ วย
เหตุผลดังนี ้
(1)
จานวนเงินลงทุนขันต
้ ่าต่อการลงทุนน้ อยลง ทาให้ จานวนนักลงทุนที่สามารถลงทุนในหุ้นของบริษัทมี
จานวนมากขึ ้น
(2)
การกระจายตัวสูน่ กั ลงทุนกว้ างขึ ้น โดยปกติห้ นุ ที่มีสภาพคล่องสูงทาให้ นกั ลงทุนสถาบันต่างประเทศใช้
สภาพคล่องเป็ นหนึง่ ในเกณฑ์ที่ใช้ ในการตัดสินใจลงทุนสามารถเข้ าลงทุนได้
(3)
การแก้ ไขมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นของบริ ษัทเป็ นสิง่ ที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ปฏิบตั ิกนั โดยทัว่ ไปเพื่อเพิม่ สภาพคล่อง โดยตังแต่
้ ต้นปี 2557 มีบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยทังสิ
้ ้น 66 บริ ษัท ได้ ทาการแก้ ไขมูลค่าทีต่ ราไว้ ของหุ้นของบริ ษัท
ด้ วยเหตุที่นา่ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทุกรายดังกล่าวมาข้ างต้ น คณะกรรมการซึง่ ได้ พิจารณาทัง้
ข้ อมูลของบริ ษัทและข้ อมูลเชิงเปรี ยบเทียบกับบริษัทอื่นๆ ในหลายๆ แง่มมุ จึงเห็นสมควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้น
พิจารณาการแก้ ไขมูลค่าทีต่ ราไว้ ของหุ้น
วาระที่ 3
พิจารณาอนุมัติแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่ าหุ้นที่ตราไว้ ของบริษัท
(การลงมติ: วาระนีจ้ ะต้องได้รบั อนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที ม่ า
ประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงในวาระนี)้

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : สืบเนื่องจากการแก้ ไขมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้น จากมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็ นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท
รายละเอียดตามวาระที่ 2 บริ ษัทต้ องแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทข้ อ 4 เป็ นดังนี ้
ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียน จานวน 418,899,370 บาท (สี่ร้อยสิบแปดล้ านแปดแสนเก้ าหมื่นเก้ าพันสามร้ อยเจ็ดสิบ
บาทถ้ วน)
แบ่งออกเป็ น
418,899,370 หุ้น (สีร่ ้ อยสิบแปดล้ านแปดแสนเก้ าหมื่นเก้ าพันสามร้ อยเจ็ดสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
1 บาท
(หนึง่ บาท)
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โดยแยกออกเป็ น :
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

418,899,370 หุ้น (สีร่ ้ อยสิบแปดล้ านแปดแสนเก้ าหมื่นเก้ าพันสามร้ อยเจ็ดสิบหุ้น)
- หุ้น
(-)

ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัทฯ : คณะกรรมการเห็นสมควรนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิแก้ ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้น
วาระที่ 4

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

ในการนี ้บริษัทฯ จึงขอเรี ยนท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561 ตามวัน เวลา
สถานที่ และ วาระการประชุมตามที่นาเสนอข้ างต้ น โดยให้ วนั ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
(Record Date) ที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561 ให้ เป็ นวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ทังนี
้ ้เป็ นไปตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หากท่านไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง และประสงค์จะมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่น เข้ าร่ วมประชุม
แทน โปรดใช้ หนังสือมอบฉันทะ ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4 และขอความร่ วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังบริ ษัทฯ อย่าง
น้ อยก่อนวันประชุม 1 วันทาการ (ภายในวันที่ 24 มกราคม 2561) เพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการตรวจสอบหลักฐานเป็ น
การล่วงหน้ า
สานักเลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
เลขที่ 700 หมู่ 6 ถนนสุขมุ วิท ตาบลบางปูใหม่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : (66) 2 – 709 -5633 – 8 โทรสาร : (66) 2 – 709 – 6033
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

นายสุวชั ชัย วงษ์ เจริ ญสิน
ประธานกรรมการ
ส่วนงานประชุมและเลขานุการบริ ษัท หมายเลข 02 709 – 5633 – 8 ต่อ 401, 609
หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นสามารถเรี ยกดูเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริ ษัท
www.cpl.co.th ภายใต้ หวั ข้ อนักลงทุนสัมพันธ์ ตังแต่
้ วันที่ 20 ธันวาคม 2560
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