31 มีนาคม 2560
เรื อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น บริ ษัท ซี.พี.แอล. กรุ๊พ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”)

สิง ทีสง่ มาด้ วย

1. แบบฟอร์ มลงทะเบียน (กรุณานํามาในวันประชุม)
2. รายงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง7 ที 1/2560
3. รายงานประจําปี 2559 (ซึง แสดงงบการเงินประจําปี 2559) ในรูปแผ่นบันทึกข้ อมูล (CD ROM)
4. ข้ อมูลผู้ได้ รับการเสนอชือเพือเลือกตังเป็
7 นกรรมการ
5. ประวัติโดยย่อของกรรมการทีได้ รับการแต่งตังใหม่
7
6. นิยามกรรมการอิสระ
7. ข้ อบังคับบริ ษัท (เฉพาะส่วนทีเกียวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
8. ข้ อมูลกรรมการอิสระทีได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้
9. วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
10. แผนทีสถานทีจดั การประชุม
11. แบบคําขอรายงานประจําปี 2559 แบบรูปเล่ม
12. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, แบบ ข, และ แบบ ค. (ขอแนะนําให้ ใช้ แบบ ข)
ด้ วยคณะกรรมการ บริ ษัท ซี.พี.แอล. กรุ๊พ. จํากัด (มหาชน) เห็นสมควรให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ใน
วันที 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องเทียร่ า ชัน7 3 โรงแรมเมเปิ ล เลขที 9 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10250 เพือพิจารณาเรื องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี 7
วาระที 1

พิจ ารณารับ รองรายงานการประชุม วิส ามัญผู้ถ อื หุ้น ครัง" ที 1/2560
(การลงมติ: วาระนีจ ะต้องได้รบั อนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ) งมาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน)

ข้ อ เท็จ จริ งและเหตุผ ล : บริ ษัทได้ จดั ทํารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง7 ที 1/2560 ซึงประชุมเมือวันที 23 กุมภาพันธ์
2560 และได้ นําส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ แก่ตลาดหลักทรัพย์ภายใน OP วัน รวมทังประกาศเผยแพรให้
7
หน้ าเว็บไซต์
ของบริ ษัท เห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นเพือพิจารณารับรอง โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิง ทีสง่ มาด้ วย 2
ความเห็น คณะกรรมการบริษัท ฯ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ ทําการบันทึกข้ อมูลไว้ โดย
ถูกต้ องและครบถ้ วนแล้ ว จึงเห็นสมควรนําเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง7 ที
1/2560 ประชุมเมือวันที 23 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีรายละเอียดตามทีเสนอทุกประการ
วาระที 2

รับ ทราบรายงานผลการดําเนิน งานในรอบปี 2559 และรายงานประจําปี 2559
(การลงมติ : วาระนีไ ม่มีการลงคะแนนเสี ยงจากผู้ถือหุ้น เนือ) งจากเป็ นวาระเพือ) ทราบ)

ข้ อ เท็จ จริงและเหตุผ ล: รายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทประจําปี 2559 ดังปรากฎในรายงานประจําปี บริ ษัท
ความเห็น คณะกรรมการบริษัท ฯ: เห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานและรายงานประจําปี 2559 ตามสิง ที
ส่งมาด้ วย 3

1

วาระที 3

พิจ ารณาอนุม ัต ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน เบ็ด เสร็จ สิน" สุด วัน ที 31 ธัน วาคม 2559
(การลงมติ: วาระนีต ้องผ่านมติ อนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ) งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน)

ข้ อ เท็จ จริงและเหตุผ ล : เพือให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 ซึง กําหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดทํา
งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ณ วันสิ 7นสุดรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท ทีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแล้ ว และเสนอให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
ความเห็น คณะกรรมการบริษัท ฯ : เห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ สิ 7นสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 ซึงผ่านการพิจารณา และเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว เพือพิจารณาและ
อนุมตั ิโดยมีรายละเอียดงบการเงินปรากฏในรายงานประจําปี 2559 ตามสิง ทีสง่ มาด้ วย 3
วาระที 4

พิจ ารณาอนุม ัต ิงดจ่ ายเงิน ปั น ผลสําหรับ ผลประกอบการปี 2559
(การลงมติ : วาระนีต ้องผ่านมติ อนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ) งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน)

ข้ อ เท็จ จริ งและเหตุผ ล : บริ ษัทฯ มีนโยบายทีจะจ่ายเงินปั นผลโดยพิจารณาจากงบการเงินของบริ ษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 60
ของกําไรสุทธิประจําปี หลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คล เงินสํารองตามกฎหมาย ทังนี
7 7การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจเปลียนแปลงได้
ขึ 7นอยู่กบั ผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจําเป็ นและความเหมาะสมอืน ๆ ในอนาคต โดยบริ ษัทฯจะให้
อํานาจคณะกรรมการของบริ ษัทฯ ในการพิจารณา
ความเห็น คณะกรรมการบริษัท ฯ : เห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 เพือพิจารณางดจ่ายเงินปั นผล
สําหรับผลประกอบการ ปี 2559 เนืองจากบริ ษัทฯ มีผลกการดําเนินงานขาดทุนและต้ องการเงินทุนหมุนเวียนเพือใช้ ในกิจการ
วาระที 5

พิจ ารณาเลือ กตัง" กรรมการแทนกรรมการทีต้ อ งออกตามวาระ
(การลงมติ : วาระนีต ้องผ่านมติ อนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ) งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน)

ข้ อ เท็จ จริ งและเหตุผ ล : ตามพ.ร.บ.บริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับบริ ษัทฯ ข้ อที 13 กําหนดไว้ ว่าในการประชุม
สามัญประจําปี ทกุ ครัง7 ให้ กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้ าจํานวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้ ตรงสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดย
จํานวนใกล้ ทีสดุ กับ 1 ใน 3 กรรมการทีจะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ทีสองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน7 ให้ ใช้ วิธีจับ
สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนทีอยู่ตําแหน่งนานทีสดุ นันเป็
7 นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการทีออกตาม
วาระนันอาจถู
7
กเลือกเข้ ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้
รายนามกรรมการจํานวน 3 ท่าน ทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ คือ
นายมาโนช วงษ์ เจริ ญสิน, นายจีเซียง ไล่และ รศ. ดร. รุธิร์ พนมยงค์
บริ ษัทฯ ได้ ประกาศแจ้ งในข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในเว็บไซต์ของบริ ษัทเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอรายชือ
บุคคลทีเห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม ตังแต่
7 วันที 23 พฤศจิกายน 2559 ถึง วันที 25 มกราคม 2560 เพือรับการคัดเลือกเป็ น
กรรมการ แต่ไม่มีการเสนอรายชือกรรมการ
สําหรับนายมาโนช วงษ์ เจริ ญสิน ซึง ครบกําหนดต้ องออกตามวาระในครัง7 นี 7 ขอสละสิทธิWในการถูกเสนอชือกลับเข้ าดํารง
ตําแหน่ง
ความเห็น คณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นลงมติให้ กรรมการทัง7 2 ท่านทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระให้ กลับ
เข้ าดํารงตําแหน่งเดิมอีกวาระหนึง ดังนี 7
1. นายจีเซียง ไล่
กรรมการ, กรรมการผู้จดั การ
2. รศ. ดร. รุธิร์ พนมยงค์
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
เนืองจากกรรมการทัง7 2 ท่าน มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อบังคับบริ ษัทฯ พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทังเป็
7 นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชียวชาญ และประสบการณ์
2

สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพือประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย จึงเหมาะสมทีจะดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ พิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลทีสมควรได้ รับการแต่งตังเป็
7 นกรรมการบริ ษัทฯ โดย
พิจารณาจากหลักเกณฑ์สาํ คัญต่างๆ เช่น การไม่มีคณ
ุ สมบัติต้องห้ ามในการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ ตามพระราชบัญญัติ
บริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 คุณธรรม จริ ยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเชียวชาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสม
ด้ านความหลากหลายของคุณสมบัติของกรรมการบริ ษัทฯ โดยมีข้อมูลกรรมการทัง7 2 ท่าน ปรากฎตาม สิง ทีสง่ มาด้ วย 4
วาระที 6

พิจ ารณาแต่ งตัง" กรรมการใหม่ แ ทนกรรมการทีอ อกตามวาระ
(การลงมติ : วาระนีต ้องผ่านมติ อนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ) งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน)

ข้ อ เท็จ จริงและเหตุผ ล : เนืองจากนายมาโนช วงษ์ เจริ ญสิน สละสิทธิWในการถูกเสนอชือเข้ าเป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึง ทํา
ให้ องค์ประกอบของคณะกรรมการว่างลง บริ ษัทฯ ได้ ประกาศแจ้ งในข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในเว็บไซต์ของ
บริ ษัทฯ เชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอรายชือบุคคลทีเห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติ เหมาะสม เพือรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการ ตังแต่
7 วันที 23
พฤศจิกายน 2559 ถึง วันที 25 มกราคม 2560 แต่ไม่มีการเสนอรายชือกรรมการใหม่เข้ า
ความเห็น คณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ พิจารณาแต่งตังนายวิ
7
วฒ
ั น์ วงษ์ เจริ ญสิน เข้ าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการ
นายมาโนช วงษ์ เจริ ญสิน โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติทีเหมาะสม รวมไปถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ทังนี
7 7ประวัติโดยย่อ
ของกรรมการเข้ าใหม่ ปรากฎตามสิง ทีสง่ มาด้ วย 5
วาระที 7

พิจ ารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2560
(การลงมติ : วาระนีต ้องผ่านมติ อนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ) งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน)

ข้ อ เท็จ จริ งและเหตุผ ล : ตามข้ อบังคับบริ ษัทฯ ข้ อ 14 กําหนดไว้ ว่า กรรมการมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนจากบริ ษัทในรู ปของเงิน
รางวัล เบี 7ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืน ตามข้ อบังคับหรื อตามที ทีประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา
ซึง อาจจะกําหนดไว้ เป็ นจํานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกําหนดไว้ เป็ นคราว ๆ ไป หรื อจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะ
มีการเปลีย นแปลงก็ได้ และ นอกจากนันให้
7 ได้ รับเบี 7ยเลี 7ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบบริ ษัท
ความเห็น คณะกรรมการ : ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง7 ที 3/2560 เมือวันที 24 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ พิจารณาและมีมติ
เห็นชอบให้ นําเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 เพือพิจารณาอนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560
โดยให้ มีคา่ ตอบแทนรวมทังสิ
7 7น 4 ล้ านบาท ในอัตราคงเดิม โดยมีรายละเอียดดังนี 7
ประเภทค่าตอบแทน
ปี 2560
ปี 2559
ค่าตอบแทนรายเดือน
ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จดั การ
25,000 บาท ต่อคน
25,000 บาท ต่อคน
กรรมการ
20,000 บาท ต่อคน
20,000 บาท ต่อคน
ค่าเบี 7ยประชุม
10,000 บาท ต่อครัง7
10,000 บาท ต่อครัง7
ทังนี
7 7หากกรรมการท่านใดทีเป็ นผู้บริ หารของบริ ษัท คงได้ รับค่าตอบแทนรายเดือน ตามอัตราทีกล่าวมาแล้ วข้ างต้ น
นอกเหนือจากค่าตอบแทนทีได้ รับในฐานะผู้บริ หารของบริ ษัท
*แก้ ไ ข ค่ าเบีย" ประชุม
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วาระที 8

พิจ ารณาแต่ งตัง" และกําหนดค่ าตอบแทนผู้ส อบบัญชี ประจําปี 2560
(การลงมติ : วาระนีต ้องผ่านมติ อนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ) งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน)

ข้ อ เท็จ จริงและเหตุผ ล : เพือให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กําหนดให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี แต่งตังและกํ
7
าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัททุกปี และใน
การแต่งตังจะแต่
7
งตังผู
7 ้ สอบคนเดิมอีกก็ได้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาเสนอแต่งตังผู
7 ้ สอบบัญชี โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณวุฒิ ความเชียวชาญของ
ผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทํางานและเป็ นผู้ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. พร้ อมทังกํ
7 าหนดค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาแต่งตังผู
7 ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท ซี ดับเบิ 7ลยู ดับเบิ 7ลยู พี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีประจําปี 2560 และกําหนด
ค่าตอบแทนประจําปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี 7
1. นายเชิดสกุล อ้ นมงคล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7195
เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ตังแต่
7 ปี 2558
2. นางสาววรรญา พุทธเสถียร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4387
3. นางสาวจันทรา ว่องศรี อดุ มพร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4996
4. นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิW
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7881
และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2560 ดังนี 7
รายการ

2560
810,000
630,000
60,000
250,000
1,750,000

ค่าสอบบัญชี
ค่าสอบทานงบไตรมาส
ค่าสอบทานงบกระแสเงินสด
ค่าสอบทานปรับปรุงงบการเงินสําหรับการควบรวมกิจการ

2559
370,000
225,000
40,000

2558
300,000
180,000
40,000

635,000

520,000

สําหรับรายการค่าสอบทานปรับปรุงงบการเงินสําหรับการควบรวมกิจการ เป็ นการจ่ายเฉพาะปี 2560 รายการค่าสอบ
บัญชีทีเพิมขึ 7นเนืองจากการควบรวมกิจการกับ บริ ษัท แพงโกลิน เซฟตี 7 โปรดักส์ จํากัด เพิม ขึ 7นตามปริ มาณงานตรวจสอบทีเพิม ขึ 7น
ทังนี
7 7 บริ ษัทไม่มีคา่ ตอบแทนประเภทอืนให้ กบั ผู้สอบบัญชี
ความเห็น คณะกรรมการ : ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง7 ที 3/2560 เมือวันที 24 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ พิจารณาเรื องการ
แต่งตังและกํ
7
าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2560 ตามทีได้ ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว และได้ มี
มติเห็นชอบให้ นําเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 เพือพิจารณาแต่งตังผู
7 ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชี ประจําปี 2560
วาระที 9.

พิจ ารณาอนุมตั ิแ ก้ ไ ขชือ บริษัท
(การลงมติ : วาระนีต ้องผ่านมติ อนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี ข) องผู้ถือหุ้นซึ) งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน)

ข้ อ เท็จ จริงและเหตุผ ล ;

เนืองจากชือบริษัทฯทีใช้ กนั อยูใ่ นปั จจุบนั ชือภาษาไทย ไม่สอดคล้ องกับ Logo ของบริ ษัทฯ จึงขอให้

เปลีย นชือบริ ษัท ทังภาษาไทยและอั
7
งกฤษ และ ตัวสะกดคําว่า กรุ๊ป ให้ เป็ นตามมาตรฐานนิยมใช้
แก้ ไขชือบริ ษัทเป็ นดังนี 7
บริ ษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
และมีชือภาษาอังกฤษว่า CPL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
ความเห็น คณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขชือบริ ษัทตามรายการข้ างต้ น
4

วาระที 10.

พิจ ารณาอนุมตั ิแ ก้ ไ ขเพิม เติมข้ อ บังคับ ข้ อ 1. ข้ อ 2. ข้ อ 22. และข้ อ 38. เพือ ให้ ส อดคล้ อ งกับ การ
เปลียนแปลงชือ บริษัท
(การลงมติ: วาระนีต ้องผ่านมติ อนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี ข) องผู้ถือหุ้นซึ) งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน)

ข้ อ เท็จ จริงและเหตุผ ล : เพือให้ สอดคล้ องกับการเปลีย นชือบริ ษัทตามวาระที 9 บริ ษัทฯ จึงจําเป็ นต้ องแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัท
ในส่วนทีเกียวเนือง กล่าวคือ ข้ อ 1. (ข้ อบังคับ), ข้ อ 2. (นิยามศัพท์ของข้ อบังคับ), ข้ อ 22. และข้ อ 38. ดังนี 7
ปั จ จุบ ัน
ข้ อ 1 ชือข้ อบังคับ
ข้ อบังคับนี 7เรียกว่า ข้ อบังคับของบริ ษัท ซี.พี.แอล. กรุ๊พ จํากัด (มหาขน)
ข้ อ 2 นิยามศัพท์
“บริ ษัท” หมายถึง บริษัท ซี.พี.แอล กรุ๊พ จํากัด (มหาชน)
ข้ อ 22 ให้ คณะกรรมการแบ่งเป็ น 3 กลุม่ โดยให้ กรรมการกลุม่ ละหนึง คนรวมสามคน เป็ นผู้มีอาํ นาจลงลายมือชือร่วมกันและ
ประทับตราสําคัญของบริ ษัท ให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการเป็ นผู้จดั แบ่งกลุม่ กรรมการและกําหนดชือกรรมการ
ในแต่ละกลุม่ ทีจ ะเป็ นผู้มีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษัทและประทับตราสําคัญของบริ ษัทได้
ข้ อ 38 ตราประทับของบริษัทเป็ นดังนี 7

เปลียนแปลงใหม่
ข้ อ 1 ชือข้ อบังคับ
ข้ อบังคับนี 7เรียกว่า ข้ อบังคับของบริ ษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จํากัด (มหาขน)
ข้ อ 2 นิยามศัพท์
“บริ ษัท” หมายถึง บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ข้ อ 22 ให้ คณะกรรมการแบ่งเป็ น 2 กลุม่ โดยให้ กรรมการกลุม่ ละหนึง คนรวมสองคน เป็ นผู้มีอํานาจลงลายมือชือร่วมกันและ
ประทับตราสําคัญของบริ ษัท ให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการเป็ นผู้จดั แบ่งกลุม่ กรรมการและกําหนดชือกรรมการ
ในแต่ละกลุม่ ทีจ ะเป็ นผู้มีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษัทและประทับตราสําคัญของบริ ษัทได้
ข้ อ 38 ตราประทับของบริษัทเป็ นดังนี 7

ความเห็น คณะกรรมการ : ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง7 ที 3/2560 เมือวันที 24 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ พิจารณาเรื องการ
แก้ ไขชือบริ ษัทและข้ อบังคับข้ อ 1,ข้ อ 2,ข้ อ 22 และ ข้ อ 38 ได้ มีมติเห็นชอบให้ นําเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
เพือแก้ ไขเพิมเติม, ข้ อบังคับและตราประทับของบริ ษัท
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วาระที 11

พิจ ารณาเรือ งอืน ๆ (ถ้ ามี)
วาระนี 7กําหนดไว้ เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามข้ อสงสัย และ/หรื อเพือให้ คณะกรรมการได้ ชี 7แจงข้ อซักถามหรื อข้ อ
สงสัยต่างๆ (ถ้ ามี) ดังนัน7 จะไม่มกี ารนําเสนอเรื องอืนใดให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั แิ ละจะไม่มกี ารลงมติใด ๆ ในวาระนี 7
อนึง บริ ษัทฯ กําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี บริ ษัทฯ ได้ กําหนดให้ วนั ที 16 มีนาคม
2560 เป็ นวันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นเพือสิทธิเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) และกําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนเพือรวบรวม
รายชือและสิทธิเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 เป็ นวันที 17 มีนาคม 2560 ทังนี
7 7เป็ นไปตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หากท่านไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ บคุ คลอืนทีบรรลุนิติภาวะแล้ วเข้ า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ขอได้ โปรดพิจารณาดําเนินการดังนี 7
กรณีทีท่านจะขอให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม ขอได้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชือของท่านในหนังสือ
มอบฉันทะทีได้ แนบมาพร้ อมนี 7 (สิง ทีสง่ มาด้ วย 12) และกรุณาแนบสําเนาบัตรประชาชน หรื อสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบคุ คลของท่านทีได้ รับรองความถูกต้ องของสําเนาเอกสาร และประทับตราสําคัญของนิติบคุ คลแล้ ว แต่กรณี แล้ วนํามายืน
ให้ แก่ ประธานกรรมการหรื อผู้ทีประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานที ประชุมก่อนเริ มประชุม
ท่านสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึง ดังรายชือและประวัติโดยสังเขป ปรากฎตามสิงทีสง่ มาด้ วย 8
เข้ าร่ วมประชุมแทนก็ได้ หรื อดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะจากเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ที www.cpl.co.th / นักลงทุนสัมพันธ์ โดย
ขอให้ ท่านส่งหนังสือมอบฉันทะทีท่านกรอกรายละเอียดและลงลายมือชือแล้ ว พร้ อมกับสําเนาเอกสารดังกล่าวข้ างต้ นทาง
ไปรษณีย์ถึง เลขานุการบริ ษัท ภายในวันที 26 เมษายน 2560 เพือความเรี ยบร้ อยในการจัดเตรี ยมการประชุม
หากท่านผู้ถือหุ้นมีคําถามทีต้องการให้ บริ ษัทฯชี 7แจงในประเด็นของระเบียบวาระทีนําเสนอในครัง7 นี 7สามารถจัดส่งคําถาม
ล่วงหน้ า ได้ ที secretary@cpl.co.th หรื อ โทรสารหมายเลข 02- 709 -6033 โดยขอให้ ทา่ นผู้ถือหุ้นระบุชือทีอยู่ทีสามารถติดต่อได้
ซึง บริ ษัทฯ จะได้ รวบรวมเพือชี 7แจงต่อไป
ทังนี
7 7บริ ษัทฯ ได้ จดั เตรี ยมอากรแสตมป์ สําหรับหนังสือมอบฉันทะทุกฉบับไว้ แล้ ว ในการประชุมนี 7บริ ษัทได้ เชิญผู้สอบบัญชี
ซึง เป็ นอิสระมาตอบข้ อหารื อต่องบการเงินของบริ ษัท และเชิญทีปรึ กษากฎหมายเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบการนับ
คะแนนเสียงในทีประชุม
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีดงั กล่าวข้ างต้ น
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท ซี.พี.แอล. กรุ๊พ จํากัด (มหาชน)

นายสุวชั ชัย วงษ์ เจริ ญสิน
กรรมการและเลขานุการบริ ษัท

ส่วนงานประชุมและเลขานุการบริ ษัท หมายเลข 02 709 – 5633 – 8 ต่อ 401,302
หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นสามารถเรี ยกดูเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริ ษัท
www.cpl.co.th ภายใต้ หวั ข้ อนักลงทุนสัมพันธ์ ตังแต่
7 วันที 25 มีนาคม 2560
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