
 

 

 

 

 

   31 มีนาคม 2563 

 
เร่ือง   ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

เรียน   ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”)   

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  1.ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 

  2.รายงานประจ าปีและงบการเงินประจ าปี 2562 ในรูปแบบของ QR CODE  

  3.ผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 

  4.ขอ้มูลกรรมการอิสระเพื่อเป็นทางเลือกส าหรับเป็นผูรั้บมอบฉนัทะและนิยามกรรมการอิสระ 

  5.ขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้และการออกเสียงลงคะแนน 

  6.หนงัสือมอบฉนัทะ (แนะน าใหใ้ชแ้บบ ข) 

  7. เง่ือนไขการลงทะเบียนและเอกสารท่ีตอ้งน ามาแสดงในวนัประชุม 

  8. แนวทางปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ภายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
    โรคติดเช้ือไวรัส COVID – 19 

  9. แผนท่ีตั้งสถานท่ีประชุม 

 ดว้ยคณะกรรมการ บริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  เห็นสมควรใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
วนัท่ี 24 เมษายน 2563  เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม ชั้น 3 บริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  เลขท่ี 700 หมู่ท่ี 6 ถนน
สุขมุวทิ ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดงัต่อไปน้ี 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :   
  บริษทัไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 โดยมีส าเนารายงานการ
ประชุมซ่ึงปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ :   
  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่รายงานการประชุมดงักล่าวไดท้ าการบนัทึกขอ้มูลไวโ้ดยถูกตอ้งและ
ครบถว้นแลว้ จึงเห็นสมควรน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู ้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ 
คะแนนเสียงเพือ่ลงมต ิ:   
  มติในระเบียบวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และออก
เสียงลงคะแนน 
 
 



 

 

 

 

 
วาระที ่2  พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล:  
  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) มาตรา 112  
และ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  ขอ้ 29  ก าหนดใหบ้ริษทัฯ จดัท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ :  
  เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้รับทราบรายงานผลการด าเนินของบริษทัฯ ในปี 2562    
รายงานทางการเงินประจ าปี 2562 โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

ผลการด าเนินงานรวม 

รายการ ประจ าปี 2561 ประจ าปี 2562  

รายไดจ้ากการด าเนินงาน                           ลา้นบาท    2,922 2,459 

ก าไรสุทธิ                                                   ลา้นบาท   12  (164) 

ก าไรต่อหุน้                                                บาท/หุน้  0.03 (0.37) 

ฐานะการเงินรวม 

รายการ ประจ าปี 2561 ประจ าปี 2562  

สินทรัพยร์วม                                            ลา้นบาท 2,822   2,231 

หน้ีสินรวม                                                ลา้นบาท 1,738   1,316 

ส่วนของผูถื้อหุน้                                       ลา้นบาท   1,085 915 
 

คะแนนเสียงเพือ่ลงมต ิ:   
  มติในระเบียบวาระน้ีเป็นวาระเพือ่ทราบ  
 

วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม  2562  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล:  
  ตามพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) มาตรา 112 และ 
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  ขอ้ 29  ก าหนดให้บริษทัฯ จดัท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษทั และ จดัท างบดุล และบญัชี
ก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบบญัชีท่ีผา่นมา เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั   
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ :  
  เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ อนุมติัรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัและ งบดุล และ
บญัชีก าไรขาดทุน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  ท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัฯ ไดต้รวจสอบและรับรอง และไดผ้า่น
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยมีรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  2  
 คะแนนเสียงเพือ่ลงมต ิ:   
  มติในระเบียบวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และออก
เสียงลงคะแนน 
 
 



 

 

 

 

 
วาระที ่4  พจิารณาอนุมตังิดจดัสรรก าไรและตั้งทุนส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2562 และงดจ่ายเงนิปันผล    
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :   
  ตามนยัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบริษทั 

ขอ้ 36 ก าหนดวา่ บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารอง ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ

ประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี ในอตัราร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิประจ าปี  หลงัจากหกั

ภาษีและหลงัจากหกัเงินส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามท่ีกฎหมายก าหนดและตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั คณะกรรมการจะ

พิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงผลประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้เป็นหลกั และการจ่ายเงินปันผลนั้น จะตอ้งไม่กระทบต่อการ

ด าเนินงานตามปกติอยา่งมีนยัส าคญั ทั้งน้ี บริษทัฯ อาจมีการจ่ายเงินปันผลนอ้ยกวา่นโยบายท่ีก าหนดขา้งตน้ได ้ข้ึนอยูก่บั

ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และความจ าเป็นในการใชเ้งินทุนหมุนเวยีน หรือ ขยายกิจการในอนาคต ตามท่ีคณะกรรมการ

บริษทัฯ  ผูถื้อหุน้ และ/หรือ เห็นสมควรโดยจะเสนอใหมี้การจ่ายเงินปันผลในการประชุมสามญัประจ าปี ถดัจากปีท่ี

ด าเนินการ 

 

รายละเอียดการจ่ายปันผล/ปีท่ีประกาศ 2560 2561 2562 
1. จ านวนหุน้  (ลา้นหุน้)  418.90 439.84 439.84 

2. ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (ลา้นบาท)  (103.21)  11.98  (163.89) 
 3. ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุน้   (0.25) 0.03 (0.37) 
4.  รวมเงินปันผลจ่าย ต่อหุน้  0.05556 0.02 - 

 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ :     
  จากผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2562  บริษทัฯ มีผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิ 163.89 ลา้น
บาท คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 งดจดัสรรก าไรและทุนส ารอง
ตามกฎหมายประจ าปี 2562  และงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี    
คะแนนเสียงเพือ่ลงมต ิ:   
  มติในระเบียบวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และออก
เสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่5  พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : 
  ตามพ.ร.บ.บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ท่ี 13 ก าหนดไวว้า่ในการประชุม
สามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได ้ก็ให้
ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบั 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น  
ให้ใชว้ิธีจบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ต  าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้  



 

 

 

 

 
  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น บริษทัฯ มีกรรมการซ่ึงครบวาระการด ารงต าแหน่ง จ านวน 3 รายโดยมี
รายช่ือดงัน้ี  
  1.  นางสาวยนูเวน เฉิน    
  2.  นายณฏัฐกิตต์ิ  วงษเ์จริญสิน 
  3.  พล.ต.ท ชยตุ  ธนทวรัีชต ์ 

 บริษทัฯ ไดป้ระกาศแจง้ในข่าวตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและในเวบ็ไซตข์องบริษทัเชิญให้ผูถื้อ
หุ้นเสนอรายช่ือบุคคลท่ีเห็นวา่มีคุณสมบติัเหมาะสม ตั้งแต่ วนัท่ี  16 พฤศจิกายน 2562 ถึง วนัท่ี 15 มกราคม 2563 เพื่อรับ
การคดัเลือกเป็นกรรมการ แต่ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดแจง้ความจ านงในเร่ืองดงักล่าวแต่อยา่งใด   
  ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลท่ี
สมควรไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ โดยพิจารณาจากหลกัเกณฑส์ าคญัต่างๆ เช่น การไม่มีคุณสมบติัตอ้งห้ามใน
การด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามพระราชบัญญติับริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ความสามารถ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสมดา้นความหลากหลายของคุณสมบติัของกรรมการบริษทัฯ 
โดยรวม และเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น พิจารณา
เลือกตั้งกรรมการของบริษทัฯ ดงัน้ี 
  1.  นางสาวยนูเวน เฉิน  ด ารงต าแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหน่ึง   
  2.  นายณฏัฐกิตต์ิ  วงษเ์จริญสิน ด ารงต าแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหน่ึง 
  3.  พล.ต.ท. ชยตุ  ธนทวรัีชต ์  ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระต่ออีกวาระหน่ึง   
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :   
  เห็นสมควรเสนอต่อผูถื้อหุ้นลงมติให้กรรมการทั้ง 3 ท่านท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระให้กลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งเดิมอีกวาระหน่ึง ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
  ทั้งน้ี ขอ้มูลผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  4 โดย
ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบติัความเป็นอิสระครบถว้น ซ่ึงจะสามารถให้ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ
เป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ซ่ึงก าหนดไวเ้ขม้กว่าขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนในเร่ือง
สดัส่วนการถือหุน้ รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 
คะแนนเสียงเพือ่ลงมต ิ:   
  มติในระเบียบวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และออก
เสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่6  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  
  ตาม พ.ร.บ. มหาชน มาตรา 90 ก าหนดให้จ่ายตอบแทนกรรมการเป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัฯ และตาม
มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงประกอบไปดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3)  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 
ซ่ึงมาประชุม และตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 14 ก าหนดไวว้่า กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงิน
รางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ี ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะ
พิจารณา  ซ่ึงอาจจะก าหนดไวเ้ป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรือจะใหมี้ 



 

 

 

 

 
ตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และ นอกจากน้ีกรรมการบริษทั มีสิทธิไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่าง ๆ ตาม
ระเบียบบริษทั 
  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนบริษทัฯ  ได้พิจารณาและน าเสนอหลกัเกณฑ์ก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการ การปฏิบติังานและความรับผิดชอบของกรรมการโดยเปรียบเทียบอา้งอิงกบัธุรกิจ
ในประเภทเดียวกบับริษทัหรือใกลเ้คียงกนั ซ่ึงบริษทัมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการทั้งในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน, 
เบ้ียประชุมและเงินบ าเหน็จกรรมการ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ขอ้มูลเสนอเพื่อพิจารณา ปี 2562 (ปัจจุบนั)  ปี 2563 (ขอ้เสนอ)  
1. คณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการชุดยอ่ย 
   1.1 ค่าตอบแทนรายเดือนคนละ 
   1.2 ค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม 
         ประธาน 
         กรรมการ 

 
20,000.- บาท 

 
15,000.- บาท 
10,000.- บาท 

 
20,000.- บาท  

 
15,000.- บาท 
10,000.- บาท 

2. วงเงินรวมค่าตอบแทนของกรรมการ ไม่เกิน 6 ลา้นบาท ไม่เกิน 6 ลา้นบาท  
ความเห็นคณะกรรมการ :    
  เห็นสมควรให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 เพ่ือพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี  2563  เป็นค่าตอบแทนรายเดือน, ค่าเบ้ียประชุมและเงินบ าเหน็จกรรมการ โดยวงเงินรวมไม่เกิน 6 ลา้น
บาท ซ่ึงเป็นอตัราเดิมจากปีท่ีแลว้  ทั้งน้ีหากกรรมการท่านใดท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทั คงไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือน ตาม
อตัราท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ นอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีไดรั้บในฐานะผูบ้ริหารของบริษทั   
คะแนนเสียงเพือ่ลงมต ิ:   
  มติในระเบียบวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวน 
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม    
 

วาระที ่7  พจิารณาแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2563 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :   
  ตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชน มาตรา 120  ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชี
และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี ในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้ 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2563  โดยพิจารณาจากความ
เป็นอิสระ คุณสมบติั หลกัเกณฑ์ คุณวฒิุ ความเช่ียวชาญของผูส้อบบญัชี ประสิทธิภาพในการท างานและเป็นผูไ้ดรั้บความ
เห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชี ให้เหมาะสมกับภาระหน้าท่ี และความ
รับผิดชอบ โดยไดเ้สนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  พิจารณาเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก
บริษทั ซี ดบัเบ้ิลย ูดบัเบ้ิลย ูพี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 และขอเสนอก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2563 โดยมี
เป็นจ านวนเงิน 1,790,000.00 บาท (ไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ )โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. นางสาววรรญา  พทุธเสถียร   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4387 
      (เป็นผูส้อบบญัชีบริษทั ปี 2555 – 2557) 



 

 

 

 

 
2. นางสาววราภรณ์  อินทรประสิทธ์ิ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7881 
3. นางสาวชลทิชา เลิศวไิล   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12258 

 

ทั้งน้ี บริษทัไม่มีค่าตอบแทนประเภทอ่ืนใหก้บัผูส้อบบญัชี และรายละเอียดค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจ าปี 2563 ดงัน้ี  
 

รายการ 2563 2562 2561 
ค่าสอบบญัชี  950,000 930,000 900,000 
ค่าสอบทานงบไตรมาส 720,000 690,000 660,000 
ค่าสอบทานงบกระแสเงินสด 60,000 60,000 60,000 
ค่างบภาษาองักฤษ 60,000 60,000 60,000 
 1,790,000 1,740,000 1,680,000 

ความเห็นคณะกรรมการ :  
  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2562 เม่ือวนัท่ี 12  พฤศจิกายน 2562 ไดพิ้จารณาเร่ืองการแต่งตั้ง
และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจ าปี 2563 ตามท่ีไดผ้่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ และ
เห็นสมควรให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน
การสอบบญัชี ประจ าปี 2563  
 

คะแนนเสียงเพือ่ลงมต ิ:   
  มติในระเบียบวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และออก
เสียงลงคะแนน 
วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 
 อน่ึง บริษทัฯ ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563
บริษทัฯ ในวนัท่ี 10  มีนาคม 2563 
 ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีอยูใ่นกลุ่มเส่ียงของผูติ้ดเช้ือไวรัส COVID -19 หรือท่านใดท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ย
สาเหตุใดก็ตาม ท่ีมีความประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมแทน หรือ มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของ
บริษทัฯ ท่ีไดเ้สนอช่ือใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ซ่ึงปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 นั้น กรุณากรอกขอ้ความและลง
ลายมือในหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค เพยีงแบบใดแบบหน่ึง (แนะน าใหใ้ชแ้บบ ข) ซ่ึงปรากฏตาม
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6, แนวทางปฏบิัตเิพือ่ป้องกนัการตดิต่อของไวรัส  COVID   – 19 ปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาด้วย  8 และ แผนท่ี
จดัประชุม ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  9   ซ่ึงไดน้ าส่งพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี  

บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ฉบบัน้ีพร้อมเอกสารประกอบการประชุม
และแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั www.cpl.co.th ในหวัขอ้ นกัลงทุนสมัพนัธ์/ขอ้มูลผูถื้อหุน้   หาก
ท่านผูถื้อหุ้นมีค าถามท่ีตอ้งการให้บริษทัฯช้ีแจงในประเด็นของระเบียบวาระท่ีน าเสนอในคร้ังน้ีสามารถจัดส่งค าถาม
ล่วงหนา้ ไดท่ี้ คุณอาจารีย ์ ศุภสินวงศ์ชยั  เลขานุการบริษทั  บริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน ) 700 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท 
ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมือง จังหวดัสมุทรปรากการ หรือ ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ท่ี secretary@cpl.co.th หรือ 
โทรสารหมายเลข 02- 709 -6033  

 



 

 

 

 

 
ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดจ้ดัเตรียมอากรแสตมป์ส าหรับหนงัสือมอบฉันทะทุกฉบบัไวแ้ลว้  ในการประชุมน้ีบริษทัไดเ้ชิญ

ผูส้อบบญัชีซ่ึงเป็นอิสระมาตอบขอ้หารือต่องบการเงินของบริษทั และเชิญท่ีปรึกษากฎหมายเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นในการ
ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในท่ีประชุม 

จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ โดยบริษทัเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่
เวลา 12.00  น. เป็นตน้ไป  

 
  

 
                                                                                              ขอแสดงความนบัถือ 

     บริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
      
                    

                                                                                           นายสุวชัชยั วงษเ์จริญสิน 
              ประธานกรรมการบริษทั 

 
 
ส่วนงานประชุมและเลขานุการบริษทั  หมายเลข  02 709 – 5633 – 8 ต่อ 8110 - 8112 


