ที่ CS006/2561
31 มีนาคม 2561
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ซีพีแอล กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”)

ด้วยคณะกรรมการ บริ ษทั ซีพีแอล กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) เห็นสมควรให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561
ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องบอลรู ม บี ชั้น 15 โรงแรมเมเปิ ล เลขที่ 9 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงบางนา
เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร 10250 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2561
(การลงมติ: วาระนี้ จะต้องได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : บริ ษทั ได้จดั ทารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 25 มกราคม
2561 และได้นาส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั ฯ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทาการบันทึกข้อมูลไว้
โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิ จารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานในรอบปี 2560 และรายงานประจาปี 2560
(การลงมติ: วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสี ยงจากผูถ้ ือหุ ้น เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบ)

ข้อเท็จจริ งและเหตุผล: รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ประจาปี 2560 ดังปรากฎในรายงานประจาปี บริ ษทั
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั ฯ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานและรายงานประจาปี 2560 ตาม
สิ่ งที่ส่งมาด้วย
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(การลงมติ: วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่ปรากฏ
ในรายงานประจาปี 2560 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว
และได้จดั ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมครั้งนี้
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั ฯ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผา่ นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบ
จากผูส้ อบบัญชีแล้ว
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลประจาปี จากกาไรสะสม ในรู ปแบบของหุน้ ปั นผลและเงินสด
(การลงมติ: วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปั นผลโดยพิจารณาจากงบการเงินของบริ ษทั ฯ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ

60 ของกาไรสุทธิประจาปี หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสารองตามกฎหมาย ทั้งนี้การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยูก่ บั ผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจาเป็ นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต
โดยบริ ษทั ฯ จะให้อานาจคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ในการพิจารณา คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นสมควรให้จ่ายปั นผลจ่าย
จากกาไรสะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้
1 จ่ายปั นผลเป็ นหุน้ สามัญให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ในอัตรา 20 หุน้ สามัญเดิมต่อ 1 หุน้ ปันผล ในราคามูลค่าที่ตรา
ไว้ 1.- บาท เป็ นจานวนไม่เกิน 20,944,970 หุน้ คิดเป็ นอัตราหุน้ ปันผลไม่เกินหุน้ ละ 0.0500 บาท หรื อคิดเป็ นจานวนเงินไม่
เกิน 20,944,970 บาท
อนึ่ง ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ รายใดมีเศษของหุน้ จาการคานวณ ตามสัดส่วนการจัดสรรหุน้ ปั นผลดังกล่าวแล้ว บริ ษทั จะ
ตัดเศษหุน้ ดังกล่าวทิ้ง
2 จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุน้ ละ 0.00556 บาท หรื อ คิดเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,329,081.00 บาท
การจ่ายปั นผลของบริ ษทั สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
รายละเอียดการจ่ายปันผล
หน่วย : บาทต่อหุน้
หุน้ ปันผล (ในอัตรา 20 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ปันผล)
0.05000
เงินสดปั นผล
0.00556
รวมจ่ายปั นผลครั้งนี้
0.05556
หักภาษี ณ ที่จ่าย (10%)
0.00556
คงเหลือประมาณ
0.05000
แบ่งออกเป็ น
-หุน้ ปั นผล (ในอัตรา 20 หุน้ เดิม ต่อ 1 หุน้ ปั นผล)
0.05000
-เงินสด
0.00556
การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้จ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกาหนดรายชื่อผูม้ ีสิทธิ ได้รับเงินปั นผล
(Record Date) วันที่12 มีนาคม 2561 และกาหนดจ่ายปั นผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
โดยมีขอ้ มูลเปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลในปี ที่ผา่ นมาดังนี้
รายละเอียดการจ่ายปันผล/ปี ที่ประกาศ
2561
2560
2559
1. จานวนหุน้ (ล้านหุน้ )
418.90
26,40
26.40
2.
3.
4.
5.

กาไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)
กาไรสะสม (ล้านบาท)
รวมเงินปั นผลจ่าย ต่อหุน้
สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิ

(103.21)
344.05
0.05556
-

(52.64)
439.89
-

35.16
503.47
1.50
113

หมายเหตุ : ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ได้จดทะเบี ยนเพิ่มทุนเป็ น 41,888,937 หุ ้น และ วันที่ 31 มกราคม 2561 ได้
ดาเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริ ษทั จากหุน้ ล่ะ 10.- บาท เป็ น มูลค่าหุน้ ล่ะ 1.- บาท
ทั้งนี้ สิ ทธิในการับปั นผลของบริ ษทั ฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อน

ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั ฯ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2560 เพื่อพิจารณาจ่ายเงินปั นผล
สาหรับปี 2560 โดยจ่ายจากกาไรสะสมโดยจ่ายปั นผลเป็ นหุน้ สามัญให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ในอัตรา 20 หุ ้นสามัญเดิมต่อ
1 หุน้ ปั นผล ในราคามูลค่าที่ตราไว้ 1.- บาท เป็ นจานวนไม่เกิน 20,944,970 หุน้ คิดเป็ นอัตราหุน้ ปั นผลไม่เกินหุ ้นละ 0.0500
บาท หรื อคิดเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 20,944,970 บาท และจ่ายปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุ ้นละ 0.00556 บาท หรื อ คิดเป็ น
จานวนเงินไม่เกิน 2,329,081.00 บาท
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิการเพิม่ ทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
(การลงมติ : วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริ งและเหตุผล ; บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน 418,899,370 หุน้ มูลค่าหุน้ ล่ะ 1.- บาท ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติ
อนุมตั ิการจ่ายหุน้ ปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิม ในอัตรา 20 หุน้ เดิม ต่อ 1 หุน้ ปั นผล คิดเป็ นจานวนหุน้ เพิ่มทุน จานวน
20,944,970 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ล่ะ 1.-บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จานวน 439,844,340 บาท และ การแก้ไขหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริ ษทั เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อจ่าย
หุน้ ปันผลและ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
เป็ นข้อความดังนี้
“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จานวน 439,844,340.00 บาท (สี่ ร้อยสามสิ บเก้าล้านแปดแสนสี่หมื่นสี่ พนั สามร้อยสี่ สิบบาท)
แบ่งออกเป็ น
439,844,340 หุน้ (สี่ ร้อยสามสิ บเก้าล้านแปดแสนสี่ หมื่นสี่พนั สามร้อยสี่ สิบหุน้ )
มูลค่าหุน้ ล่ะ
1.00 บาท
โดยแยกออกเป็ น:หุน้ สามัญ
439,844,340 หุน้ (สี่ ร้อยสามสิ บเก้าล้านแปดแสนสี่ หมื่นสี่ พนั สามร้อยสี่ สิบหุน้ )
หุน้ บุริมสิ ทธิ
- หุน้ ( - ) ”
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ
(การลงมติ: วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : ตามพ.ร.บ.บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อที่ 13 กาหนดไว้วา่ ในการ
ประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่ จะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรกและปี ที่ สองภายหลังจดทะเบี ยน
บริ ษทั นั้น ให้ใช้วธิ ีจบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูต่ าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจาก
ตาแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
รายนามกรรมการจานวน 3 ท่าน ที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ คือ
รายชื่อกรรมการ
ตาแหน่ง
1. นายสุวชั ชัย วงษ์เจริ ญสิ น
กรรมการ,ประธานกรรมการ,กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
2. นายภูวสิ ษฏ์ วงษ์เจริ ญสิน
กรรมการ,ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร,กรรมการบริ หารความเสี่ ยง,
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

รายชื่อกรรมการ
3. ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์

ตาแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ,กรรมการบริ หารความเสี่ ยงกรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทน

บริ ษทั ฯ ได้ประกาศแจ้งในข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและในเว็บไซต์ของบริ ษทั เชิญให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอ
รายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม ตั้งแต่ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2561 เพื่อรับการคัดเลือก
เป็ นกรรมการ แต่ไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดแจ้งความจานงในเรื่ องดังกล่าว
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อผูถ้ ือหุ ้นลงมติให้กรรมการทั้ง 3 ท่านที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระให้
กลับเข้าดารงตาแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังมีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อกรรมการ
ประเภท
หมายเหตุ
1. นายสุวชั ชัย วงษ์เจริ ญสิ น
กรรมการ
กลับเข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
2. นายภูวสิ ษฏ์ วงษ์เจริ ญสิ น
กรรมการ
กลับเข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
3. ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์
กรรมการอิสระ
กลับเข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ
โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สาคัญต่างๆ เช่ น การไม่มีคุณสมบัติตอ้ งห้ามในการดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษทั ฯ ตาม
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 คุณธรรม จริ ยธรรม ความรู ้ ความสามารถ ความเชี่ ยวชาญ ประสบการณ์
และความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของกรรมการบริ ษทั ฯ โดยมีขอ้ มูลกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฎตาม
สิ่ งที่ส่งมาด้วย
วาระที่ 7 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561
(การลงมติ: วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของผูถ้ ือหุ ้นซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ 14 กาหนดไว้วา่ กรรมการมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ในรู ปของ
เงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรื อตามที่ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
จะพิจารณา ซึ่งอาจจะกาหนดไว้เป็ นจานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว้เป็ นคราว ๆ ไป หรื อจะให้มี
ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และ นอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบบริ ษทั
ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาและมีมติ
เห็นชอบให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี
2561 โดยให้มีค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้ น 6 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นจากปี ที่แล้ว จานวน 2 ล้านบาท เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ไม่มีการ
จ่ายผลตอบแทนอย่างอื่นหรื อสิ ทธิประโยชน์อื่นแก่กรรมการนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณา
ความเหมาะสมประการต่าง ๆ โดยการเปรี ยบเทียบอ้างอิงกับบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และพิจารณาจากผลการ
ดาเนินงาน พร้อมทั้งนโยบายการลงทุนทางธุรกิจ เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถของบริ ษทั ในการแข่งขันให้สูงขึ้น อีกทั้งจานวน
ครั้ งของการประชุ ม ที่ เ พิ่ม ขึ้ น แล้ว เห็ นควรให้น าเสนอที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น เพื่ อ พิจ ารณาอนุ ม ัติก ารจ่ ายเงิ นผลตอบแทน
กรรมการ ปี 2561 ดังนี้

ข้อมูลเสนอเพื่อพิจารณา
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือนคนละ
1.2 ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าร่ วมประชุม
ประธาน
กรรมการ
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
2.1 ค่าตอบแทนรายเดือน
2.2 ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าร่ วมประชุม
ประธาน
กรรมการ
3. วงเงินค่าตอบแทนของกรรมการประจาปี 2561

ปี 2561

ปี 2560

20,000.- บาท

20,000.- บาท

15,000.- บาท
10.000.- บาท

15,000.- บาท
10.000.- บาท

20,000.- บาท

20,000.- บาท

15,000.- บาท
10.000.- บาท
ไม่เกิน 6 ล้านบาท

15,000.- บาท
10.000.- บาท
ไม่เกิน 4 ล้านบาท

ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดที่ เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั คงได้รับค่าตอบแทนรายเดื อน ตามอัตราที่ กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งและกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจาปี 2561
(การลงมติ : วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ กาหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี แต่งตั้งและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ทุก
ปี และในการแต่งตั้งจะแต่งตั้งผูส้ อบคนเดิมอีกก็ได้ ทั้งนี้บริ ษทั ฯ ไม่มีบริ ษทั ย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญ
ของผูส้ อบบัญชี ประสิ ทธิ ภาพในการทางานและเป็ นผูไ้ ด้รับความเห็ นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. พร้ อมทั้งกาหนด
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี โดยพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี
ประจาปี 2561 และกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. นายเชิดสกุล อ้นมงคล
2. นางสาววรรญา พุทธเสถียร
3. นางสาวจันทรา ว่องศรี อุดมพร
4. นางสาววราภรณ์ อินทรประสิ ทธิ์

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7195
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4387
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4996
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7881

ทั้งนี้ บริ ษทั ไม่มีค่าตอบแทนประเภทอื่นให้กบั ผูส้ อบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจาปี 2561 ดังนี้

รายการ
ค่าสอบบัญชี
ค่าสอบทานงบไตรมาส
ค่าสอบทานงบกระแสเงินสด
ค่างบภาษาอังกฤษ

2561
900,000
660,000
60,000
60,000

ค่าสอบทานปรับปรุ งงบการเงินสาหรับการควบรวมกิจการ

1,680,000

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

2559
370,000
225,000
40,000
60,000
695,000

หมายเหตุ : ปี 2559 ก่อนการควบรวมกิจการ และรายการค่าสอบทานปรับปรุ งงบการเงินสาหรับการควบรวมกิจการ เป็ น
การจ่ายเฉพาะปี 2560 รายการค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการควบรวมกิจการกับ บริ ษทั แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์
จากัด เพิ่มขึ้นตามปริ มาณงานตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น
ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาเรื่ องการ
แต่งตั้งและกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจาปี 2561 ตามที่ได้ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
และได้มีมติเห็ นชอบให้นาเสนอต่อที่ ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2561 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนด
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจาปี 2561
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขข้อบังคับโดยเพิ่มเติมข้อบังคับข้อใหม่เป็ น ข้อ 20/1 และแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 21
(การลงมติ : วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริ งและเหตุผล

ด้วยคณะรักษาความสงบรักษาแห่งชาติได้มีประกาศฉบับที่ 74/2557 เรื่ องการประชุมผ่านสื่ อ

อีเล็คทรอนิ กส์ กาหนดวิธีการประชุมต่าง ๆ ผ่านสื่ ออีเล็คทรอนิ กส์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีคาชี้ แจงเกี่ยวกับการ
ประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ ออีเล็คทรอนิ กส์ ตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่ งชาติฉบับดังกล่าว ตามคาชี้ แจง
ดังกล่าว บริ ษทั มหาชนจากัด ที่ประสงค์จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ ออีเล็คทรอนิกส์จะต้องมีการกาหนดเรื่ อง
การประชุมผ่านสื่ ออีเล็คทรอนิกส์ไว้ในข้อบังคับบริ ษทั เพื่อให้การประชุมคณะกรรมการสามารถกระทาผ่านสื่ ออีเล็คทรอ
นิ กส์ได้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการประชุมคณะกรรมการ จึงควรเพิ่มข้อบังคับใหม่เป็ นข้อ 20/1 และแก้ไขข้อบังคับ
โดยแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 21 ดังนี้
“ข้อ 20/1 ในกรณี เป็ นการประชุมผ่านสื่ ออีเล็คทรอนิกส์ จะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(1)
(2)
(3)

กรรมการที่เข้าประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยูใ่ นที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการที่เข้า
ร่ วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยูใ่ นประเทศไทยขณะที่มีการประชุม
กรรมการที่เข้าร่ วมประชุมจะต้องสามารถประชุมปรึ กษาหารื อและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผา่ นสื่ อ
อีเล็คทรอนิกส์
ประธานที่ประชุมจะต้องจัดให้กรรมการที่เข้าร่ วมประชุมแสดงตนเพื่อร่ วมประชุมผ่านสื่ ออีเล็คทรอนิกส์ก่อน
ร่ วมการประชุม

(4)

ประธานที่ประชุมจะต้องจัดให้มีการบันทึกเสี ยง หรื อทั้งเสี ยงและภาพของกรรมการผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกคนตลอด
ระยะเวลาที่มีการประชุม
(5)
การประชุมจะต้องเป็ นไปตามมาตรฐานการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ที่
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องประกาศกาหนด”
ข้อ 21 แก้ไขเพิ่มเติมดังนี้
“ข้อ 21 คณะกรรมการของบริ ษทั ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรื อผูซ้ ่ ึงได้รับมอบหมายส่งหนังสื อนัดประชุมไปยัง
กรรมการไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นรี บด่วนเพื่อรักษาสิ ทธิหรื อประโยชน์ของ
บริ ษทั จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกาหนดวันประชุมให้เร็ วกว่านั้นก็ได้ ในกรณีทเี่ ป็ นการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็คทรอนิกส์ การส่ งหนังสือนัดประชุมจะส่ งผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ กไ็ ด้
ในกรณีทเี่ ป็ นการประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ หนังสือนัดประชุมจะต้ องระบุโดยชัดเจนว่ าการประชุมจะ
ดาเนินการประชุมจะกระทาโดยผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ และระบุสื่ออิเล็คทรอนิกส์ ทกี่ รรมการแต่ ละคนจะสามารถเข้ าถึงเพือ่
การประชุมได้”
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)
อนึ่ ง บริ ษทั ฯ กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้น (Record Date) ที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2561
บริ ษทั ฯ และสิ ทธิในการรับเงินปั นผล ในวันที่ 12 มีนาคม 2561 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
บริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ หนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2561 ฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม
และแบบฟอร์ มหนังสื อมอบฉันทะไว้ในเว็บโซต์ของบริ ษทั www.cpl.co.th ในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลผูถ้ ือหุ ้น
หากท่านผูถ้ ือหุ ้นมีคาถามที่ตอ้ งการให้บริ ษทั ฯชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นาเสนอในครั้งนี้ สามารถจัดส่ งคาถาม
ล่วงหน้า ได้ที่ secretary@cpl.co.th หรื อ โทรสารหมายเลข 02- 709 -6033
ทั้งนี้บริ ษทั ฯ ได้จดั เตรี ยมอากรแสตมป์ สาหรับหนังสื อมอบฉันทะทุกฉบับไว้แล้ว ในการประชุมนี้ บริ ษทั ได้เชิญ
ผูส้ อบบัญชีซ่ ึงเป็ นอิสระมาตอบข้อหารื อต่องบการเงินของบริ ษทั และเชิญที่ปรึ กษากฎหมายเป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ ในการ
ตรวจสอบการนับคะแนนเสี ยงในที่ประชุม
จึงเรี ยนมาเพื่อกรุ ณาเข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้างต้น โดยบริ ษทั เปิ ดให้ลงทะเบียนตั้งแต่
เวลา 13.00 น. เป็ นต้นไป
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั ซีพีแอล กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

นายสุวชั ชัย วงษ์เจริ ญสิ น
ประธานกรรมการบริ ษทั
ส่วนงานประชุมและเลขานุการบริ ษทั หมายเลข 02 709 – 5633 – 8 ต่อ 401,609

